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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، والسالم عىل سييد املرسيلني  والصالة، احلمد هلل رب العاملني  

ين   - حمد وعىل آليه الطيبيني الطياهرينيحبيبنا م، وخاتم النبيني  الييين من

صيحابته ارض اللهيم عين و -ر ين بغضهم هلك وخسنجا ، ومن هبم تعلاق 

 .، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين الغر امليامني

 ..أما بعد 

ل البييت النبيوي للتعرف عىل بعي  أممية أهي يسرية   فهيه نبي   

ي ؛ ها عىل شكل سيؤال وجيواب، مجعتُ  رضوان اهلل تعاىل عليهم ن بطليب م 

يرزقنيي   امليوىل تبيارت وتعياىل أن  ، سياماًل  بع  املتعلقني بأهلهم وسلفهم

 وأن  ،  علييهم رضيوان اهلل تعياىلتباع ألهل البيت ال يقف عليها حقا  ن  ومن 

ميش عيىل يوالي ، هيدهيم تباعلويوفقنا  ، ة السلف الصالحيسلك بنا طريق

اإلميام عبيداهلل بين سييدنا ا قيال يكمي ؛ تهمر بمعياييحتى نحش ؛ طريقتهم

 : احلدادحمد يبن م يعلو

 م  ه  فانفعنييييييا ب كييييييت   رب  

 

 رمن ُحيييى ب  سننحُ يا الييينن واهيييد  
 م  ه  ت 

   همتقا يف طيييييييرييننت يييييييوأم   

 

ييييييعن ومُ  يييييي ياة  افن   نن م 
 ين  تنييييييالف 

؛ رغبية يف حفههيا وفهمهيا ملين وقد سلكت يف مجعها الختصيار   

هتا بعمييد أهيل البييت وجيدهم سييدنا عييب بين أ  أقد بديقف عليها ، و

طالب ريض اهلل عنه ، ثم تسلسيلت يف ذكير زوجتيه الاهيراء البتيول ، ثيم 
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صيلنا إىل عميود نسيب واحلسنني الفحول ، وهكييا أولد احلسيني حتيى 

 :السادة بني علوي ، وهلل در من قال 

من  لييافروع  سن  العن
وحية  ين  دن

        ت  باملجيد  م 

 

يايييا  ول من
 هليييا الصيييب  يصيييبو ل هلنيييد 

ا م  فييأكر     طنييابن أصييُلهن
وحيية  يين  دن

        هبييا م 

 

ن سن 
يقياوم   لسبيل اليوحي طيابن هليا الس 

 
حتيى ل يطيول ؛  هليم جيامع   سأذكر أرس العليويني ألشيهر جيد  و 

،  مليين يرغييب فيهييا موجييود يف كتييب األنسيياب التفصيييلو، الكتيياب 

وأسييأل اهلل أن يكرمنييي وسأسييتعمل التيياريج اهلجييري يف كييل الكتيياب ، 

وأن جيعله سبًبا لنيل شفاعة أولئيك الرجيال آميني بالتوفيق يف مجعي هيا ، 

 .اللهم آمني

أو  اتأو تصيويب اتمالحهي ي  يقف عليه أن ياودين بأ ن  واطلب من  

؛ لكيي  بإخوانيه كثيري  ، بنفسيه  فاملرء قليل  ؛  ايراه اتمقرتحأو ، إضافات 

 .نتدارت ذلك يف الطبعات القادمة بإذن اهلل تعاىل

 كتبه السيد علوي بن حامد بن حممد ابن شهاب الدين

                         com.hotmail@alwibinshehab 
 )۹۹۹٦۷۷۸٥۸۲۰۸۸٦(جوال                        

 عيديد/  تريم الغناء                                

mailto:alwibinshehab@hotmail.com
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 اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

 

، وقد توفيت باملدينة املنيورة  بنت أسد بن هاشم ريض اهلل عنها فاطمة( يج

 .يه وآله وسلميف حياة الرسول صىل اهلل عل

   

 

ريض ا علي ي تواترت األخبار بيأنا ):  ؛ قال احلاكم ولد يف جوف الكعبة( يج

 (2).(ولد يف جوف الكعبةاهلل عنه 

   

 

كام قاله حممد بن إسحاق ،  ؛ رش سننييالبعثة بعقبل ريض اهلل عنه ولد ( يج

ريض اهلل  هحديًدا كان مولديوت،  (1)بن حجر العسقالينحلافظ ااقوله ح ورجا 

 . ن شهر رجبر م  يالثالث عش ؛ وم اجلمعةيي عنه

   

 

 : ريض اهلل عنها ان خصوصياهتم  ف نعم ؛( جي

  (9).هاشمية ولدت هاشمًيا هي أول -2

                                                
 (.9/209)املستدرت عىل الصحيحني ( (2

 (.1/502)واإلصابة يف متييا الصحابة ( 2/161)السرية النبوية ( (1

 (.1/605)فضامل الصحابة ( (9



 ] ۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم ول اهللييعت رسياييهي أول امرأة ب -1

 .من حرض غاوة بدر  يكوهنا من السابقات إىل اإلسالم وهي م -9

 ، وصىلا  قميصه صىل اهلل عليه وآله وسلم يوم وفاهتا ألبسها الرسول -2

 .مل يكن أحد  بعد أ  طالب أبرا منها:  ا واضطجع يف ق ها قاماًل عليه

   

 

اه ، وكناي ي بيأ  السيبطنين يا كُ ي، كمي أبيو احلسين ته ريض اهلل عنهكني( يج

 .سننياحل اأبأيًضا كنى ، ويُ  الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم بأ  تراب

   

 

 : ثالثة من اليكور هم ؛ ه مخسة إخوةلكان ( يج

ق   -1                               طالب     -2  ريفيعيج -9                       يل     عن

 .انةيميُج  -5                      أم هاين    -2                              :  وأختان مها

  

 

، ومل  السيدة فاطمة الاهراء بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم( يج

 .يتاوج عليها يف حياهتا
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آخى الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم بني نفسه وبني سييدنا عييب ريض ( جي

تآخوا يف اهلل أخيوين : )يوم اهلجرة  قال صىل اهلل عليه وآله وسلم ؛ فقد اهلل عنه

 .(هيا أخي):  ثم أخي بيد عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه فقال( أخوين

ملا ورد رسول اهلل صىل اهلل علييه :  ا قاليبن عمر ريض اهلل عنهماوعن 

، فجياء عييب ريض اهلل عنيه تيدمع عينياه  وآله وسلم  املدينة آخى بني أصحابه

فقيال !!  بيني وبيني أحيد   ، آخيت بني أصحابك ومل تؤاخ   يا رسول اهلل:  فقال

 (2).(أخي يف  الدنيا واآلخرة أنت ؛ عيب يا):  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سلم

   

 

 : هنا  ج ريض اهلل عنه بعد الاهراء ريض اهلل عنها بسبع نسوة  تاوا ( يج

 .ت جعفر بن قيسية بنيولن يخن  -2

 .ةيعود التميمييىل بنت مسيلي -1

 .م البنني بنت حاام بن خالدأ -9

 .اء بنت ُعميس اخلثعميةيأسم -2

 .أم حبيب بنت ربيعة بن بجري -5

 .عياص بن الربييالعأ  ت ية بنيامن يُأمن  -6

 .أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي -1

   

                                                
 [.2100]واملستدرت عىل الصحيحني برقم [ 9110]جامع الرتميي برقم ( 2)
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يلسيدنا عيب بن أ  طاليب ريض اهلل عني( يج فاطمية السييدة ن زوجتيه ه م 

 :هم ءيا؛ إليك أسممخسة أولد ريض اهلل عنها الاهراء 

       املحسييين -9                      احلسيييني     -1                     احلسييين    -2

 .أم كلثوم -5                              زينب   -2

؛ مخسية  اثالثيون وليدً ة وثالثن نسامه وأمهات أولده وجمموع أولده م  

أولد السييدة فاطمية  اءيت أسمي، تقيدم بنًتيارة يان عشييوثم ، اعرش ذكرً 

 : ن اليكور هم، والبقية م   الاهراء اخلمسة

          أبوبكر -6                  عبيداهلل     -5            بن احلنفيةاحممد  -2

          عبداهلل -3                      عثامن     -0              العباس األك    -1

 حييى     -21       حممد األوسط -22           جعفر األك       -20

 حممد األصغر -25                       عون -22               عمر األك    -29 

 : ن غري السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها فهنا أما بناته م  

       رملة الك ى  -5    أم اخلري        -2                 رقية      -9

 زينب الصغرى  -0         ميمونة      -1          أم هاين       -6

 أم كلثوم الصغرى  -22         فاطمة    -20          أم جعفر    -3

  أم الكرام  -22    خدجية        -29           امة     من أُ  -21

  رملة الصغرى  -21  مجانة      -26                 أم سلمة  -25

 .نفيسة -20 
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 :كربالء يوماحلسني  مع أخيهمكرم اهلل وجهه  هن أولدم   ستة استشهد( يج

 جعفر -9  عثامن               -1                باس             الع -2

 .حممد األصغر -6     أبوبكر            -5                 عبداهلل                -2

   

 

 : هم ؛مسة يريض اهلل عنه إل خ هن أولدمل يعقب م  ( يج

      بين احلنفييةاحممد  -9                        احلسني    -1                     احلسن   -2

 . عمر -5                العباس        -2

   

 

ولنة بنت جعفر بن قيس( يج وكان ،  ثعلبة بن يربوع بن ثعلبةبن عبداهلل بن  خن

 .(هي02)انني يوثم ىحدإسنة رمحه اهلل تويف ، بن احلنفية عاملًا شجاًعا احممد 

   

 

للصيحابة هلل وجهيه كيرم احبة اإلميام عييب بين أ  طاليب ييستفاد م( يج

ان يبكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثماأعني أب ؛ املشهورين هبيه األسامء

ى أولده بأسم،  بن عفان ريض اهلل عنهما   .امهميوإل ملا سما
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أهل املدينة بالفرام  عيب  أعلم:  عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال( جي

 .بن أ  طالب ريض اهلل عنها

   

 

 . حديًثا( 506)روى ريض اهلل عنه ( جي

   

 

ن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل علييه وآليه وسيلم م   ما جاء ألحد  : )قال (  جي

 (2)(.ما جاء لعيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه، ن الفضامل م  

   

 

فعن سيهل بين  ؛ بن أ  طالب ريض اهلل عنه سيدنا عيبفاتح خي  هو ( جي

:  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال يوم خيي  سعد ريض اهلل عنه أنا 

،  هُ ورسيولن  اهللن ب  ح  يُ، يي  يفتح اهلل عيىل يدييها رجاًل هيه الراية غدً  ألعطنيا 

 !! عطاهياليلتهم أهييم ي (1)فبات الناس يدوكون:  ، قال هورسولُ  اهللُ هُ ب  ح  يُوي

فلام أصبح الناس غدوا عىل رسول اهلل صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم  كلهيم 

هو ييا رسيول اهلل :  أين عيب بن أ  طالب؟ فقيل:  ، فقال عطاهايُ  يرجو أن  

                                                
 .بسند صحيح[ 2511] الصحيحني برقم رواه احلاكم يف املستدرت عىل( 2)

 .رشٍّ وخصومة: أي : وقعوا يف دوكة: ، والعرب تقول وقعوا يف اختالط:  دات القوم( 1)
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، فأيت به فبصق رسول اهلل  صىل اهلل عليه  فأرسلوا إليه:  ، قال يشتكي عينيه

 (2).فأعطاه الراية ، ن مل يكن وجعوآله وسلم  يف عينيه ودعا له ف أ حتى كأ

   

 

يريض اهلل عنه  ُطعن (يج أربعيني ن شيهر رمضيان سينة ليلة التاسيع عشيير م 

ن رين م  يليلة احلادي والعش: بعد ليلتني ؛ أي  مات متأثًرا بجراحتهو ، (هي20)

 .ن نفس السنةم   رمضان

   

 

 (.، ل لك ول ألصحابك احلكم هلل يا عيب: ) قاماًل  عبدالرمحن بن ملجم( جي

   

 

 .عند خروجه لصالة الفجرريض اهلل عنه طعن ( جي

   

 

ةن  استخلف سيُدنا عيبي ( جي عدن ة ريض اهلل عنه ريض اهلل عنه جن رين
ب   .بن هن

   

                                                
 [.1206]مسلم برقم صحيح و[ 9319]صحيح البخاري برقم ( 2)
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ة املخاومي هيي أم هيانب بنيت أ  طاليب كانت وال( جي رين
ب  ة بن هن عدن دة جن

ة  ريض اهلل عنها عيدن ؛ وعليه فاإلمام عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه خال جن

ة ريض اهلل عنها رين
ب    .راسانعىل ُخ  -أثناء خالفته  –، وقد وله خاله  بن هن

   

 

 .(سنة69)ن ووست ثالث  م اهلل وجهه وعمره استشهد كرا ( يج
 

 عليها تسالم اهلل السيدة فاطمة الزهراء
 

 

ين موليد ،  بمكة املكرمةريض اهلل عنها ولدت ( جي سنة إحدى وأربعيني م 

 .ه وآله وسلمصىل اهلل علي النبي

   

 

 .السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها( جي

   

 

 ؛ يمن ي فاطمية بضيعة  : ) كان الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم يقيول( جي

 .(2)(أغضبها فقد أغضبني ن  فمن 

                                                
 [. 9161]صحيح البخاري برقم ( 2)
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 اهلل صىل  اهلل رسول قال:  قالريض اهلل عنهميا  عباس بنعبداهلل  عن (جي

،  تطمث ومل،  حت  مل،  آدمية اءورن حن  فاطمة ابنتي) : سلمآله وو عليه

  .(2)(النار عن حبيهايومُ  فطمها وجل عا اهلل ألنا ؛  فاطمة اهايسما  ايوإنم

   

 

 .السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها( جي

   

 

 .السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها( جي

   

 

 (.أم  أبيها)كنيتها ريض اهلل عنها ( جي

   

 

 .السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها( جي

 (1).صىل اهلل عليه وآله وسلم دهاالوشًيا بأشبه الناس من ريض اهلل عنها كانت ( جي

   

                                                
 . [922]معجم الشيوخ برقم  (2)

 .من رواية عامشة ريض اهلل عنها[ 1250]برقم وصحيح مسلم [ 9216]صحيح البخاري برقم ( 1)



 ] ۱٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 .السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها( جي

   

 

 

ا فردمهيا يخطبها سييدنا أبيوبكر وسييدنا عمير ريض اهلل عنهمي ؛ نعم( جي

 .آله وسلمصىل اهلل عليه و الرسوُل 

   

 

خطيب أبيو بكير :  ة ريض اهلل عنيه قيالريدن فعن بن  ؛ ر بصغر سنهاتعيا ( جي

ي):  لموعمر فاطمة فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآليه وسي ،  ا صيغريةإهنا

 (2).(اهن جن فاوا  يبي فخطبها عن 

   

 

  .بعد غاوة أحد ؛ وحتديًدا( هي9)يف السنة الثالثة ( جي 

   

 .رة سنة ومخسة أشهر ونصًفايمخس عشها لياهلل ع سالم اكان عمره( جي

   

                                                
 [.9112]والنسامي يف سننه برقم [ 1105]املستدرت عىل الصحيحني برقم ( 2)



 ] ۱۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .أشهر ةمسيخو رين سنةيوعش امخًس ريض اهلل عنه  همرُ عُ  كان ( جي

   

 

ت بيالر  : )ريض اهلل عنه  قال( جي يرن ت بييدهاجن يرن ت  حى حتيى أثا ، واسيتنقن

يا هن ر  ت يف ننح  يرن  حتيى أثا
ية  بن ر 

ييت بالق  ما ، وقن
ي (2) ا البييت حتيى اغ  ،  ت ثياهبييا ن

رن حتى دن دن وأوقن  د 
 .(1)(ن ذلك ُض ت ثياهبا وأصاهبا م  ننك  ت الق 

   

 

ييقال ريض اهلل عنه م( جي :  فاطمية بنيت أسيد ريض اهلل عنهيا ه  خاطًبا ألم 

،  العجين ؛ ، وتكفيك هيي العميل يف البييت اكفي فاطمة اخلدمة خارًجا)

 .(9)(، والطحن واخلبا

   

؛  م اهلل وجهه مخسية مين الوليدأنجبت لسيدنا عيب بن أ  طالب كرا ؛ نعم ( جي

 .زينب وأم كلثوم:   مهاني، وابنت احلسن واحلسني واملحسن:  ثالثة ذكور هم

   

                                                
 .كنست:  قّمت( 2)

 [.5069]سنن أ  داوود برقم ( 1)

 (.1/215)سري أعالم النبالء ( 9)



 ] ۱۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 مين حيديثا ييف صحيحيهمي (1)ومسيلم (2)روى البخيارينعم ؛ فقد ( جي

مشيتها ميش النبيي  ميش كأنا يأقبلت فاطمة ت : عامشة ريض اهلل عنها قالت

ثم أجلسيها عين يمينيه أو  (ا بابنتيرحبً من ) :سلم فقال آله وصىل اهلل عليه و

ا اله ثم أن يعن شم ا ثم أن  ؟ مل تبكني : فقلت هلا ، تا فبكن إليها حديثً  رسن ها يإلي رسن

فسألتها  ، ن  ن حا  ا أقرب م  وم فرًح يما رأيت كالي : فقلُت  ، ا فضحكتحديثً 

ا يما كنت ألفش : ا قال فقالتيعما 
 سلمآله ورسول اهلل صىل اهلل عليه و ي رس 

ا  : اليتها فقيفسألتي  سيلمآله وحتى قب  النبي صىل اهلل عليه و  نا أ إلا  أرسن

ه عارضني العيام ميرتني إل نا أو ، مرة ج يل كان يعارضني القرآن كل سنة  

 أما ترضيني أن  ) : ا   فبكيت فقالأهل بيتي حلاقً  ُل ك أوا نا أو ، ر أجيبيحض

 .ليلك كُت ح  فضن  (؟ أو نساء املؤمنني ، نساء أهل اجلنة تكوين سيدةن 

   

 

 .عاشت ريض اهلل عنها ستة أشهر فقط( جي

   

                                                
 [.9216]برقم ( 9/2916)صحيح البخاري ( 2)

 [.1250]برقم ( 2/2305)صحيح مسلم ( 1)



 ] ۱۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

سنة يف اللثالث خلون من رمضان  ؛ يوم الثالثاءريض اهلل عنها توفيت ( جي

 .(هي22)رة ياحلادية عش

   

 

 .(سنة 19)ثالًثا وعرشين سنة كان عمرها ريض اهلل عنها ( يج

   

 

 .املطلب ريض اهلل عنه العباس بن عبد ؛ عم أبيها عليها ىلا صن ( جي

   

  

 .باملدينة املنورة درقن الغن  ببقيع لياًل دفنت ريض اهلل عنها ( جي

   

 ،معروف باملدينة املنورة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنهاق  السيدة ؛ نعم ( جي

اعة يمييَّسا قبتهيا جي، حتيى كي ت عليه قبة كبرية ياورهيا املسيلمونوكان

 .حمد بن عبدالوهاب النجدينييم

   

 



 ] ۲۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 رضي اهلل عنهمااإلمام احلسن بن علي 
 

 

ف شيهر يف منتصيوكانيت ولدتيه ؛   ريض اهلل عنه باملدينة املنورةولد ( يج

 .(هي9)رمضان سنة ثالث 

   

ن ولدةصىل اهلل عليه وآله وسلم الرسوُل عقا ( جي ريض احلسن  يوم السابع م 

ق با  ُيتصن  ، وأمر أن   ، وحلق رأسه بكبش اهلل عنه  ر  شعن  ة  ن  دا
 .فضةً  ه 

   

عيب بن أ  طالب ريض  اه جده صىل اهلل عليه وآله وسلم ؛ فعنيسما ( جي

صىل اهلل عليه وآله وسلم  اهلل جاء رسوُل  لد احلسنُ ا وُ يما يل: قال  اهلل عنه

، فقال رسول اهلل  ته حرًبايسما :  قلُت ( ؟ موهُ يتُ ، ما سما  أروين ابني: ) فقال

 .(بل هو حسن):  صىل اهلل عليه وآله وسلم

   

،  املطلب عبدبن زوجة العباس ؛ أم الفضل  ه ريض اهلل عنهضعتمر( جي

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم وهي أخت أم املؤمنني ميمونة زوج الرسول

   



 ] ۲۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

يأيت النبيي صيىل اهلل علييه بن عيب رأيت احلسن  :بن الابريقال عبداهلل  (جي

ج له بيني فيفر   ، ويأيت وهو راكع   ، يركب عىل ظهره سلم وهو ساجد  آله وو

  .(2)رجليه حتى خيرج من اجلانب اآلخر

   

 

 .حممد أبو ريض اهلل عنه تهكني( يج

   

 : هي ؛مخسة  ريض اهلل عنه ألقابه (جي

 .الول -5        السبط   -2        السيد   -9      الاكي  -1     التقي   -2

   

 :ل قياريض اهلل عينهام بين عبياس عبداهلل عن ؛ ف ريض اهلل عنهاحلسن  (جي

سلم  حامل احلسن بن عيب عيىل عاتقيه آله وصىل اهلل عليه و كان رسول اهلل

آليه فقال النبيي صيىل اهلل علييه و ، المنعم املركب ركبت يا غُ  : فقال رجل

 .(1)(ونعم الراكب هو) : سلمو

   

                                                
 (.9/123)سري أعالم النبالء ( 2)

 .[9102]جامع الرتميي برقم ( 1)



 ] ۲۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

أشبه الناس برسول اهلل صىل اهلل علييه  ريض اهلل عنهاحلسن كان ؛ نعم ( جي

ر يالعصيالصيديق  أبو بكر صىلا ، ولقد  وآله وسلم ما بني الصدر إىل الرأس

 ، فيرأى احلسين يلعيب ميع الغليامن ، بن أ  طاليبعيب مشى مع ثم يوًما 

 اس شيبيهً يليي ، ييبيأ  شيبيه النبي : فأخيه أبو بكر فحمله عىل عنقه وقال

م  بعيب م اهلل وجههعيب ، فتبسا كرا
(2). 

   

 

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم جدهن حياة اين سنني م  يأدرت حوال ثم( يج

   

؛  جده صىل اهلل عليه وآله وسلم مبارشةعن ُسناةن ال ريض اهلل عنه يروي( جي

ا روى عين أميه يكمي ؛ اين سينواتيوعمره حوال ثمي اغريً لكونه أدركه ص

،  فقيد أدرت معهيا تسيع سينوات ؛ الاهراء البتول رضوان اهلل تعاىل عليها

؛ فقيد أدرت مين  عن والده اإلمام عيب بن أ  طاليب ريض اهلل عنيهروى و

 .  (سنة13)تسًعا وعشيرين عمره 

   

                                                
 .من رواية عقبة بن احلارث[ 9920]صحيح البخاري برقم ( 2)



 ] ۲۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ي ما تييكرُ : بن عيب قلت للحسن :  قالعن أ  احلوراء  (جي ن رسيول اهلل م 

ي : قال ؟ سلمآله وصىل اهلل عليه و ن متير الصيدقة أذكير أين أخييت متيرة م 

ا فجعله ، سلم بلعاهباآله وفناعها رسول اهلل صىل اهلل عليه و ، فجعلتها يف يفا 

 !؟ن هيه التمرة هليا الصبيوما كان عليك م   ؛ يارسول اهلل : فقيل ، يف التمر

دع ما يريبك إىل : ) وكان يقول : قال (لنا الصدقة حممد ل حتُل  ا آلن إنا ) : قال

وكان يعلمنا هيا الدعاء  (والكيب ريبة ، الصدق طمأنينة فإنا  ؛ ما ل يريبك

 .(2)ثاحلدي ...(فيمن هديت أهديناللهم )

   

ن املدينية ا م  ا منها ماشيً كثريً  وحجا  ، مخس عرشة مرة ريض اهلل عنهحج  (جي

   .قاد معهتُ  -ركابه : أي  – هُ ونجامبُ  ، إىل مكة

   

فأرسل إليها بمئية  ، امرأةيض اهلل عنه رسن ج احلتاوا  : قال ابن سريين (جي

عطيي الرجيل الواحيد مئية وكيان يُ  ، مع كل جاريية أليف درهيم ، جارية

 .(1)ألف

   

                                                
 (.9/125)سري أعالم النبالء ( 2)

 (.9/159)سري أعالم النبالء ( 1)



 ] ۲٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

باخلالفة الراشدة بعد مقتل والده اإلمام عيب بن أ   ريض اهلل عنهبويع  (يج

  .(هي20)أربعني سنة يف شهر رمضان  عنهريض اهلل  طالب

   

 .عىل املوتوقد بايعوه ( 20000)أربعون ألًفا  ريض اهلل عنه هبايع( جي

   

 

ولقيد أكميل اهلل بيه  (سنة 91)سبًعا وثالثني  ريض اهلل عنهعمره كان ( يج

رسول اهلل صىل لقول  ؛ ن ثالثني سنةسنوات اخلالفة الراشدة التي تتكون م  

 .(2)(بعد ذلك لك  ثم مُ ،  اخلالفة يف أمتي ثالثون سنةً : ) اهلل عليه وآله وسلم

   

 

معاويية  صالح، ثم  فقطومخسة أيام ستة أشهر  الراشدةدامت خالفته ( جي

 .بعده ن  يكون األمر له م   عىل أن   حقنًا لدماء املسلمني؛ بن أ  سفيان ا

   

 

                                                
ن رواية سفينة ريض اهلل عنه[ 1116]جامع الرتميي برقم ( 2)  .م 



 ] ۲٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

معاوية بتاريج اخلامس عرش من شهر  معريض اهلل عنه احلسن  لحتصا( جي

 (.هي22)مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني 

   

 

رشوًطيا قبيل بين أ  سيفيان عىل معاويية  ريض اهلل عنه اشرتط؛ نعم ( جي

 : منها؛ كم حلمعه عىل اه احلصت

يشء يأحًدا من أهل املدينية واحلجياز والعيراق بيمعاويُة أن ل يطالب  -2

 .ا كان يف أيام أبيهيميم

 .ريض اهلل عنهأن يكون أمر املسلمني بعد معاوية للحسن  -1

   

 ، ا مين سيبعني اميرأةحيوً ن عيب احلسن بنتاوج : اليهبي احلافظ قال ( جي

 . (2)ا كان يفارقه أربع ضامريوقلم

   

كثيري الياواج حتيى  ريض اهلل عنهالناس أنا اإلمام احلسن  شيع بعُ  يُ ( جي

ل  وافيرتاء   ، وهيا كييب   ل أعباء اخلالفة فتنازل عنهاأضعفه ذلك عن حتم  

قيد ميد   صيىل اهلل علييه وآليه وسيلمالرسول   ؛ ألنا  ن الصحةأساس له م  

                                                
   (.9/159)سري أعالم النبالء ( 2)



 ] ۲٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

به بيني  صلحن يُ  أن   اهللن ولعلا  ، دي  ابني هيا سن إنا : ) ريض اهلل عنه بقوله احلسنن 

أميا القيول بأنايه مياواج فيال : ) قال السيد ضياء شهاب (2)(فئتني عهيمتني

م معنيا أنا  (1) (إنه دعيوى بيال دلييل: ل املدامني ، ويقو برهان له ولقيد تقيدا

، وهييا عيدد  قد تاوج بحيوال سيبعني اميرأة ريض اهلل عنهاإلمام احلسن 

 : فمن أولئك ؛ مقبول كام جتده يف تراجم عدد من سلف األمة

بكر حممد بن الطيب بن سعد  لشيج املسند أ قال اليهبي يف ترمجة ا -2

 .(9)مئة امرأة ج  بأزيد من تسعتاوا  : البغدادي الصباغ

 : رييمحاد بن سلمة بن دينيار البصيقال السيوطي يف ترمجة احلافظ  -1

 . (2)امرأة فلم يولد له ج سبعنيتاوا 

ج  تياوا  ؛بين جيريج ييرى املتعية عبدامللك كان  :جرير الضبي قال  -9

نهم مي إنه عهد إىل أولده يف أساممهن لئال يغلط أحد  : مرأة وقيل ابستني 

 .(5)ا نكح أبوه باملتعةيما يج واحدة مويتاوا 

   

                                                
 (.1/361)صحيح البخاري ( 2)

 (.2/19)حاشية شمس الههرية ( 1)

 (.21/212)سري أعالم النبالء ( 9)

 (.32)طبقات احلفاظ ( 2)

 (.6/992)سري أعالم النبالء ( 5)



 ] ۲۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

أحيد عشيير ذكيًرا بن أ  طالب ريض اهلل عنهام  احلسن بن عيبب أعق( جي

 : اء أولده اليكور هميوأسم ؛ ًتا واحدة تدعى أم احلسننوب

                  زيد                -2           احلسن املثنى -9                    القاسم  -1           عبداهلل   -2

أمحد                         -0      عبدالرمحن      -1              عبداهلل -6عمر              -5

 .(2)عقيل -22احلسني األثرم        -20          إسامعيل -3

   

 

،  مثنىيزيد واحلسن ال:  يف ولديه ريض اهلل عنه هبُ ق  رص عن يانح( يج

 .ريض اهلل عنهاحلسني أخيه مة يا ستأيت بعد ترجيمتهميوترج

   

 

 مخسيني نة سي،  مين شيهر ربييع األول نخلمس خلوويف ريض اهلل عنه يت( يج

 .وًما بواسطة زوجته اجلعدة بنت األشعث بن قيس مسمُ ويف  ولقد تُ  (هي50)

   

،  صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم جدهأن ُيدفن عند  ريض اهلل عنهأوىص ( يج

 ، فيأ ا  بنو أمية عارضوا عىل ذلك وعىل رأسهم مروان بين احلكيم ولكن

ل عبيداهلل بين فتيدخا  ، ييهأخ ةعىل تنفييي وصيي ريض اهلل عنهحلسني اه وأخ

                                                
 .اء اليكور وعدد اإلناثيوهنات أقوال أخرى واختالف يف أسم( 2/12)شمس الههرية ( 2)



 ] ۲۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 ومروان بن احلكم ريض اهلل عنهيف الصلح بني احلسني  بن أ  طالباجعفر 

 .اريض اهلل عنه إىل جوار جدته فاطمة بنت أسد درقن ، فدفن ببقيع الغن 

   

 .(سنة21)سبًعا وأربعني يوم وفاته  ريض اهلل عنه هُ ُعمرُ كان ( جي

 رضي اهلل عنهما بن علي نياإلمام احلس
 

 

 .(هي2)خلمس خلون من شهر شعبان سنة أربع  ريض اهلل عنهولد ( يج

   

رسول اهلل صىل   ا ولد احلسني جاءيما يل:  كرم اهلل وجههعيب سيدنا قال ( جي

ه ييتيسما :  قليت ( موه؟ي، ما سميتي أروين ابني: ) اهلل عليه وآله وسلم فقال

 .بل هو حسني:  ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حرًبا

   

 حسني إل طهير  يمل يكين بيني احلسين والي:  جعفر الصادقاإلمام قال ( جي

ت فاطمة :  وقال الواقدي،  واحد   ل قن باحلسيني بعيد موليد ريض اهلل عنها عن

 .احلسن بخمسني ليلة

   

 

 .و عبداهللأب ته ريض اهلل عنهكني( يج



 ] ۲۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ب منطلقة مين صيفاته احلمييدة التيي ابثامنية ألق احلسني بن عيب لقب( جي

 : متع هبا وهييت

 يفاالو -2                الاكي  -9    الطيب    -1      الرشيد   -2

 .التابع ملرضاة اهلل -0               املبارت  -1       السيد   -6            الويف -5

   

صيىل اهلل علييه وآليه أشيبه النياس برسيول اهلل ريض اهلل عنه كان ؛ نعم ( جي

 .قدمالصدر إىل ال ن أسفلوسلم م

   

 .[90]رعد لسورة ا چۓ  ۓ  ڭ   چريض اهلل عنه  هخامتنقش كان ( جي

   

 

 : ستة بنني وثالث بنات هم ريض اهلل عنه بأعق( يج

             .استشهد مع أبيه بكربالء : عيب األك  -2

 . يوم كربالء بسهمفاًل قتل ط : عيب األصغر -1

  .، كان مريًضا يوم كربالء املعروف بعيب زين العابدين: عيب األوسط  -9

     .استشهد مع أبيه بكربالء : عبيداهلل  -2



 ] ۳۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 . (2)جعفر -6                     .حممد -5

 : نا فهُ  ريض اهلل عنهاإلمام احلسني بنات أما 

             .زينب -2

ي ، اسمها آمنة وسكينة لقبهيا والراجح أنا  : سكينة -1 ن أمجيل وكانيت م 

توفييت ،  وكانت أديبة هلا مشاركة شيعرية وأدبيية معروفية ، النساء وأظرفهنا 

 :جت بعدد من الرجال همولقد تاوا  ( هي221 )سبع عرشة ومئة  سنةرمحها اهلل 

 .مصعب بن الابري بن العوام، فامت عنها •

 .ثم تاوجت عبداهلل بن عثامن بن عفان •

 .ثم تاوجت عبداهلل بن حكيم بن حاام •

 .بن اخلطاب ثم تاوجت زيد بن عمر •

 .ثم تاوجت سليامن بن عبدامللك •

،  جت ابن عمها احلسن بن احلسن بن عيب بن أ  طالب، تاوا  فاطمة -9

  .(هي220) عرش ومئة بالقاهرة سنةرمحها اهلل وتوفيت 

   

 

؛  زيين العابيدينعييب إل ابنه  ن أولد احلسني ريض اهلل عنهمل يعقب م  ( يج

 .ا مع أبيهم يوم كربالءاستشهدوإخوته قد  ألنا 

   

                                                
 .وهنات أقوال أخرى يف أولد احلسني ريض اهلل عنه (2/90)شمس الههرية ( 2)



 ] ۳۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

( هيي60)سيتني ملا تويف معاوية بن أ  سفيان غيرة شيهر رجيب سينة ( جي

أن يبيايع  احلسني بن عييب بين أ  طاليب ريض اهلل عينهام ُطلب من اإلمام

من فسق يايد بن معاويية  ؛ ملا يعلمُ  ، فرف  ذلك باخلالفة ليايد بن معاوية

 . وعدم أهليته خلالفة املسلمني

   

  

:  جياء فييه احلسيني ريض اهلل عنيهكوفة كتاًبا إىل اإلميام أرسل أهل ال( جي

، من شيعته وشيعة  ، للحسني بن عيب أمري املؤمنني بسم اهلل الرمحن الرحيم)

،  ، فإنا الناس منتهروت ل رأي هليم يف غيريت ، أما بعد أبيه ريض اهلل عنهام

 اهلل أن   لعيل ؛ صىل اهلل علييه وآليه وسيلم فالعجل العجل يا ابن رسول اهلل

مه ي، بعيد أجيال السيالم وأتي ، ويؤيد اإلسيالم بيك جيمعنا بك عىل احلق  

 (.عليك ورمحة اهلل وبركاته

   

، وفهمت ما  ، فقد وصلني كتابكم أما بعد: ) رد إليهم بكتاب جاء فيه( جي

،  سلم بن عقيل، وقد بعثت إليكم أخي وثقتي وابن عمي مُ  ه آراؤكماقتضت

 (.شاء اهلل تعاىل وسأقدم عليكم يف إثره إن  

   



 ] ۳۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

أرسيلوا  قبل أهيل الكوفية الييين ن  م   بالغ   إكرام  سلم بن عقيل بقبل مُ استُ ( جي

سلم بن عقيل بقبول بيعة أهيل الكوفية لاميام وقام مُ ، ريض اهلل عنه للحسني 

 .ريض اهلل عنهاحلسني 

   

، وملا رأى أهيل الكوفية قيد  بن بشري انُ يالنعم يومئي  كان وال الكوفة ( جي

 .خ ه اخل يأرسل إىل يايد بن معاوية يُ ريض اهلل عنه بايعوا احلسني 

   

 .إىل الكوفة -وكان معروًفا بشدته  –أرسل عبيداهلل بن زياد ( جي

   

، فكان  أهل احلجاز ر يف زي  ، تنكا  اد من الكوفةملا اقرتب عبيداهلل بن زي( جي

، وهو ل  خري مقدم   ، قدمتن  ا بابن رسول اهللمرحبً :  الكوفة يقولون له أهل

ر ومين يان بن بشييغلًقا عىل النعم، فوجده مُ  مارةاإل قرصفقصد ،  مهمكل  يُ 

حتى نهام ريض اهلل ع؛ ظنًا منهم أنه احلسني بن عيب  ، فأبوا أن يفتحوا له معه

ييول كثاي، افتحيوا ل بيارت اهلل فييكم :  صا  عليهم قاماًل   ، أمثيالكم ن  ر م 

ا أصيبح مجيع ي، فلما  ، ففتحوا له الباب مرجانة ابنُ :  ، وقالوا فعرفوا صوته

  .سلم بن عقيل حتى قتله، وصال وجال وبحث عن مُ  الناس

   



 ] ۳۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

الثيامن  ؛ من مكة يوم الثالثاء املوافق ليوم الرتوييةريض اهلل عنه خرج  (جي

 .متوجًها إىل العراق (هي60) ستني من ذي احلجة سنة

   

 (.اًل رج 01)اثنان وثميانون خرج معه من أهل بيته ومواليه حوال ( جي

   

 

إحيدى سنة العارش من شهر حمرم  ؛ يوم اجلمعة ريض اهلل عنهاستشهد ( يج

 .بكربالء بالعراق (هي62)وستني 

   

 

 .(سنة56)سني وهو ابن ست ومخ ريض اهلل عنهاستشهد ( يج

   

 

ن أولده وإخوتيه يف كربالء م  عليه السالم استشهد مع اإلمام احلسني ( يج

 .وبني عمه حوال سبعة وعرشين شهيًداوأولد إخوته 

 

   



 ] ۳٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 زيد بن احلسن بن علياإلمام 
 بن أبي طالبا

 

ب باألبلج ريض اهلل عنهكان ( جي   .ُيلقا

   

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم ييب صدقات رسول اهللريض اهلل عنه كان ( جي

   

 

ان بن عبدامللك كتب إىل عامله عىل املدينة املنورة يملا توىل احلكم سليم (جي

بن عيب بن أما بعد إذا جاءت كتا  هيا فاعال زيد بن احلسن )كتاًبا جاء فيه 

 (.صىل اهلل عليه وآله وسلم عن صدقات رسول اهللأ  طالب 

   

توىل عمر بن عبدالعايا احلكم كتب إىل عامله عىل املدينة كتاًبا  عندما( جي

، فإذا  ، وذو سهم زيد بن احلسن رشيف بني هاشم فإنا ، أما بعد )جاء فيه 

ات رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ي، فاردد إليه صدق ءت كتا  هياجا

 (. ، واعنه عىل ما استعانك عليه وسلم

   



 ] ۳٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

عرشين  سنة، بني مكة واملدينة ( حاجر)بمنطقة ريض اهلل عنه تويف  (جي

 .(هي210)ومئة 

   

 (.سنة30)تسعني يوم وفاته  ه ريض اهلل عنهمركان عُ ( جي

   

، سيدهم احلسن بن زيد وهو والد السيدة  أولد كثريونله  ؛نعم ( جي

أخو موسى  (2)ن، والتي تاوجها أسحاق املؤمت نفيسة املشهورة بمرص

 .الكاظم وعيب العرييض

 اإلمام 
 
 بن احلسن بن  ىاحلسن املثن

 ابن أبي طالب علي
 

 .ن عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهمهو احلسن ولد احلسن ب( جي

   

 

 .كانت أمه رسية:  وقيل، ان هي خولة بنت منهور بن زي تهوالد( يج

   

                                                
 .بقلم املؤلفوكيلك موسى الكاظم هنات ترمجة مستقلة مطبوعة ومتداولة للسيد إسحاق املؤمتن ( 2)



 ] ۳٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .ىاحلسن املثنا:  اسم احلسن ييكر فيه مرتني قيل له ألنا ( يج

   

ُيروى أنا احلسن املثنى ريض اهلل عنه ؛ وتاوج فاطمة بنت عمه احلسني ( جي

فاطمية ؛ إحيدى بنتييه ريض اهلل عنهمييا خطب إىل عمه احلسني بين عييب 

، فاستحى احلسن  ني أحبهام إليكبُ  اخرت يا:  ، فقال له عمه احلسني وسكينة

قيد : ريض اهلل عينهام  ، فقال له عمه احلسيني بين عييب املثنى ومل يرد جواًبا

صىل  ؛ فهي أكثر شبًها بأمي فاطمة بنت رسول اهلل فاطمةاخرتت لك ابنتي 

 .ها منهجن ، فاوا  اهلل عليه وآله وسلم

   

 

ة كياحلسني بن عيب يف معرالشهيد قاتل احلسن املثنى مع عمه نعم ؛ فقد ( جي

ن    رن ، حتى ُج  كربالء اء بين خارجية يأسميخاليه ، فجياء  أرس وأرس مع من

 . خولة أبًداواهلل ل يوصل إىل ابن :  فانتاعه من بني األرسى قاماًل 

   

 : لامام احلسن املثنى مخسة ذكور هم( جي

 احلسن املثلث -9            مر  غال إبراهيم -1           عبداهلل املح   -2

 .جعفر -5                           داوود   -2

   



 ] ۳۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

بين  انُ يسليمي سا إلييه السيما ، بيل دن  مل يمت احلسن املثنى ميتة طبيعية( جي

 .(هي31)سبع وتسعني  وذلك سنة؛ الوليد بن عبدامللك 

   

 (.سنة 05) مخًسا وثمياننيه ريض اهلل عنه مرُ كان عُ ( جي

 اإلمام علي زين العابدين
 

 

 .الفة بنت يادجرد ملك الفرسُس ( يج

   

ان يثميسينة ،  اخلامس من شيهر شيعبان ؛ يوم اخلميسريض اهلل عنه ولد ( جي

 (.هي90)وثالثني 

 

 

 .ن حياة جده عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهأدرت سنتني م  ؛ فقد نعم ( يج

   

 .ا ُيكنى أبا احلسني، كم ُيكنى بأ  احلسنني( جي

   



 ] ۳۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

بنعم ( جي ،  ؛ لكثرة سجوده وصيالته (السجاد)أشهرها  ؛ عدة ألقابب ُلق 

 : ألقابه أيًضا ن  وم  

 الاكي -2               سيد العابدين        -9زين العابدين                    -1

 .األمني -6  ذو النفقات                     -5

   

 .[00] هودسورة  چىئ  ىئ  ىئ  یچكان نقش خامته ( جي

   

ييوذلك ل ؛ أنشأ الفرزدق قصيدة يف مد  اإلمام عيب زين العابدين( جي ا يما

هشام بن عبدامللك يعجا عن تقبييل احلجير األسيود اخلليفة األموي رأى 

املسيلمني مين  ى كل  ا قدم اإلمام عيب زين العابدين تنحا ي، فلما  للامحة حوله

شيام بين رجيل مين الشيام هلقال ي، في جير األسيودل احلطريقه حتيى قباي

، فقيال الفيرزدق  ل أعرفه:  ؟ فقال هشام بن عبدامللك هيا ن  من :  عبدامللك

فأجابيه  ، هو ييا أبيا فيراس ن  من :  ، فقال الشامي أنا أعرفه:  للرجل الشامي

 : بقوله[ من البسيط]الفرزدق 



 ] ۳۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

يهُ  طأنتن ُف البنطحياُء ون يا الايي تنعر            (2)هن

 

مُ  احلنييرن ييل  ون
احل  ُفييُه ون عر  البنيييُت ين  ون

يييا ا  ييم  بييهن بيياد  اهللن  ُكل ه  ييري  ع            ُن خن

 

لنيمُ  ُر العن
يي  الطياه 

يي  الننق 
يا التنق   هن

يييا   لنييُه         اهن  إ ن ُكنييتن جاه 
يية  من
 بييُن فاط 

 

يييد ُخت ميييوا ه  أننب يييياُء اهللن  قن يييد   ب جن

يييا  يين هن يييسن قنوُلييكن من لن ه           ون  ب ضييام ر 

 

مُ  جن العن رتن ون ن أننكن ُف من  الُعرُب تنعر 

ييياث    يييه  غ  لتييا يندن
ييما ننفُعُهييام          (1)ك   عن

 

فان   مُ  (9)ُيسييتنوكن ييدن ل ينعرومُهييا عن  ون

ييواد ُرُه            ل ُ شييى بن
يية  ييهُل اخلنليقن  سن

 

اينُُه ا يينمُ ين
الش   ُحسيُن اخلنليق  ون

 ثنان 

ّيياُل أنثقيي  حوامحن           (2)ال  أنقييوام  إ ذا ا فُتييد 

 

ييمُ  ُه ننعن نييدن
لييو ع  ييامم ل  حتن  ُحلييُو الشن

ه            د  يييه  يييط  إ ّل يف تنشن  ميييا قيييالن ل قن

 

ييمُ  ُه ننعن ُد كاننييت لءن ييه  ييول التنشن  لن

ت           ييعن شن نقن
ا  ييةن ب اإل حسييان  فن يا ييما ال ن   عن

 

اإل مالُق  ُب ون
ياه  نها الغن مُ ون  (5)عن دن  العن

يش  قيييالن قام ُلهيييا           أنتيييُه ُقيييرن  إ ذا رن

 

مُ  ييرن نتنهييي الكن يييا ين م  هن
 إ ىل منكييار 

ييُيغ  ُيغضن ياًء ون ت يه          ييض حن هابن ين من
 ى م 

 

يييمُ  بتنس  لايييُم إ ّل حييينين ين يييام ُيكن  فن

ب يييق    ييييُاران  رحُييييُه عن  خن
يييه  ف            (6)ب كن

 

رنين ي عن يف ع  يف  أنرون ن كن مُ  (1)ه  م  يمن  شن

ت يييه            رفييياُن راحن
يييُكُه ع   ينكييياُد ُيمس 

 

 ُركُن احلنطييم  إ ذا ميا جياءن ينسيتنل مُ 

 

                                                
 .أي أنا بطحاء مكة تعرف خطوات أقدام زين العابدين: وطأته ( 2)

 .لكثري من اخلريات ، ع  بأنا يدي زين العابدين كاملطراملطر ، وملا كانت املطر أصل : الغيث ( 1)

 .أي تقطران باجلود والعطاء: اليدان تستوكفان ( 9)

يُن فالًنا( 2)  .أي أثقله: فد  الدا

 .الفقر وقلة ذات اليد: اإلمالق( 5)

 .أي لاق به ريُح الطيب: عبق  ( 6)

رن ني ( 1)  .ما صلب من عهمه: األنف ، وقيل : الع 



 ] ٤۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

يييييُه          هامن عن يييييدمًا ون
يييييُه ق  فن ا  اهللنُ رشن

 

لنييمُ  ييه  القن ييُه يف لنوح  ييرى ب ييياتن لن  جن

قييياهب  ُم           يييت يف ر  يسن  لن
 أني  اخلنالم يييق 

 

يييييا أنو   هن
يايييية 

ل  نوا ييييمُ ألن عن
ييييُه ن   لن

ييين ينشيييُكر  اهللنن ينشيييُكر    يايييةن ذا          من
ل   أنوا

 

يمُ  يُه األُمن ييا نالن  هن
ييت  ن بن

الديُن م   فن

تي قنُصي  ة  الدين  الا ت         يُينمى إ ىل ُذرون  رن

 

مُ  يدن هيا القن
ن إ دراك  عن نها األنُكف  ون  عن

ييُه            لن
 
ُه دانن فنضييُل األننب ييياء ييد  يين جن  من

 

ييمُ ون  ييُه األُمن  داننييت لن
ت ييه   فنضييُل ُأما

ُتيييُه            اهللن  ننبعن
سيييول  ييين رن

ة  م   ُمشيييتنقا

 

نيياُ ُه واخلييُم والشيييمُ   طنابيت  عن

ت يه             ُغرا
ين نيور  ق  ثنوُب الُدجى عن نشن  ين

 

ن إ رشاق ها الُهلنمُ  مس  تننجاُب عن الشن  كن

عشي  ن من
ُبغُضيُهُم  ينم          ر  ُحيب ُهم ديين  ون

 

ييمُ  ُمعتنصن ُقييرهُبُُم ُمنجييًى ون  ُكفيير  ون

م  بنعيييدن ذ كييير  اهللن  ذ كيييُرُهُم           يييدا  ُمقن

 

تييوم   من  ون
 
ل ييمُ  يف ُكييل  ب ييدء  ب ييه  الكن

ييتنُهم            إ ن ُعييدا أنهييُل الُتقييى كييانوا أنمما

 

ن   ُهمُ  رُي أنهل  األنرض  قيلن خن أنو قيلن من

ييواد  بن   ُم         ل ينسييتنطيُع جن  عييدن جييود ه 

 

ُرميييوا إ ن كن يييوم  ون ُم قن ل ُييييدانيه   ون

ييت    من يية  أنزن           ُهييُم الُغيييوُث إ ذا مييا أنزمن

 

األُسُد ُأسُد الش البنأُس ينون مُ  رى ون  حُمتند 

ُص الُعس  يُم         يل ُينق  ه  ين أنُكف   ُر بنسطًا م 

 

موا يد  إ ن عن وا ون يكن إ ن أنثيرن
ل  ّيان  ذن  س 

ييُيسييتن   ُع الشن ُم         يدفن البنلييوى ب ُحييب ه   ر  ون

 

نب   ُيسرتن ون
مُ  (2) عن

الين   اإل حسياُن ون
 ب يه 

    

 

 : ، وأسامء اليكوروسبع إناث ، ذكًرا  أحد عرشب زين العابدين أعق( جي

 .ر وهو أك همحممد الباق   -2

 .(سنة 51)سبع ومخسني وهو ابن رمحه اهلل يف ر توعبداهلل الباه   -1

                                                
 .يمنع ،  ومعنى البيت أنا حبا أهل البيت به يدفع الرش ، وُيمنع اإلحسان والنعم عن مبغضهم: رتب  يس( 2)



 ] ٤۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

قتليه وكان قواًل بياحلق حتيى ،  امليهب الايدي إليه ينسب، و زيد -9

رين يوعشي ىحيدإ ا سينةيهشام بن عبدامللك حسًدا وظلمً وصلبه 

 .(هي212) ومئة

 .  احلسني األصغر -6                 .عيب -5                 .  عمر األرشف -2

      احلسن -3.           القاسم -0                   .ألك احلسني ا -1 

 .عبدالرمحن -22                        . انيسليم -20

 : نا هُ زين العابدين السبع بنات أسمياء و

 علية                         -2                   كلثوم -9             فاطمة -1        أم احلسني    -2

 .سكينة -1            خدجية -6        أم موسى     -5

   

 

 : ة همست هاملعقبون من أولد( يج

                          عمر األرشف -9                عبداهلل الباهر -1        حممد الباقر -2

 .عيب -6             حسني األصغر            -5                          زيد -2

   

  .(سنة 99)ا وثالثني بعد مقتل والده ثالثً  ريض اهلل عنهعاش ( جي

   

 : منه ، ن الشعراء وله ديوان مطبوعم  ريض اهلل عنه  نعم ؛ يعد  ( جي

يي إين ألكييتمُ           هُ رن ن علمييي جييواه  م 

 

 نيافيفتت   كي ل يرى احلقا ذو جهيل  

 



 ] ٤۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

من يف هيييا أبييو حن  ييوقييد تقييدا           ن  سن

 

 ُه احلسيينابلنيي قن ىصن إىل احلسييني وأو  

يي يييا ُربا جييوهر              بييه و أبييوُ  علييم  لن

 

 ننيياثن ُد الون عُبييمميين ين  نييتن أ: لقيييلن ل

لا رجييال  مُ           سييلمونن دميييولسييتنحن

 

يي ييرونن أقييبحن مييا يأتوننييُه حن ين  ناسن

    

 :  ن مهاان مشهوراكتاب هل؛ نعم ( جي

 .كتاب الصحيفة السجادية يف األدعية العلوية -2

   (. الفصول)كريم املشهور بي كتاب دعاء ختم القرآن ال -1

   

وهيو سياجد عنيد عيب زيين العابيدين  سمعت: طاووسالتابعي قال ( جي

: قيال ثيم  (فقريت بفنامك،  ساملك بفنامك،  بيدت بفنامكعُ ):  احلجر يقول

 .(2)إل كشف عني، قط   ما دعوت هبا يف كرب  فواهلل

   

 .صيب ألف ركعة يف اليوم والليلةيُ  ريض اهلل عنهكان ( جي

   

                                                
 (.3/219)البداية والنهاية ( 2)



 ] ٤۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

يم  الييمسموًما ؛ ورمحه اهلل تويف ( جي احلياكم األميوي هيو  إلييهدس الس 

 .الوليد بن عبدامللك

   

 

أربيع وتسيعني سينة ، رش مين شيهر حميرم ييف الثاين عيرمحه اهلل تويف ( يج

عمه احلسن بن  ا يف ق ، وحتديدً  درقن ودفن ببقيع الغن باملدينة املنورة  (هي32)

 .بن عبد املطلب ، يف قبة العباس  طالبعيب بن أ 

 حممد الباقراإلمام 

 .بن عيب بن أ  طالب بنت احلسن فاطمة الرشيفة (جي

   

 .ملنورةباملدينة ا( هي51)سبع ومخسني سنة ثاين صفر  ؛ يوم اجلمعةولد ( يج

   

ن حيياة ؛  نعم( جي ريض اهلل احلسيني بين عييب جيده أدرت ثالث سنوات م 

 .ايعنهم

   

 .أبو جعفر تهكني( جي



 ] ٤٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ر األرض:  تقول العرب( جي قن ي الباقر كيلكي؛ وإنم هابمعنى شقا : بن ؛  ا ُسم 

 .خبآت كنوزهيالعلم حتى أظهر مُ  رن قن ه بن ألنا 

   

 : هي ؛ثالثة ألقاب بالباقر  عرف( جي

 . اهلادي -9                           الشاكر    -1                        الباقر   -2

   

 .[03] : األنبياءسورة   چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ    هكان نقش خامت( جي

   

 :[ من املتقارب] شعره ن  ، فم   يقول الشعر كان؛ نعم ( جي

ادُ           هُ ونحييييُن عييييىل احلييييوض  ُروا

 

ادُ  سييييييييقي  وُد ونن يُ ننيييييييي  هُ ُورا

يييفن   ييين  يمن يييازن إل ب ننيييا ا فيييازن من        فن

 

ييين ُحب ننيييا زاُدهُ   وميييا خيييابن من

ن    يييُرور   فيييمن ناييا الس 
نا نييالن م  يييرا           سن

 

ييين   ييياءن مييييالُدهُ  ومن ننا سن  سييياءن

ييييان غن و  يييين  كن ننييييامن ييييبننا حقا         اص 

 

يييييياُدهُ   ميعن
 فيييييييوُم القياميييييية 

    

 : وهم؛  ستة ذكور وبنتني ريض اهلل عنه بأعق( جي

 إبراهيم -9  عبداهلل               -1جعفر الصادق                -2



 ] ٤٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 (2) .عبداهلل -6                     عيب -5                 زيد                   -2

 .زينب وأم سلمة: مها  باقرال حممداإلمام  تيبناء يأسمو

   

 .باقر يف ولده جعفر الصادقال حممداإلمام انحرص عقب ( يج

   

 .(1)يف اليوم والليلةمئة ومخسني ركعة صيب يُ  ريض اهلل عنهكان ( جي

   

 .باملدينة املنورة( هي222)ومئة  ةأربع عرشسنة رمحه اهلل  تويف( جي

   

وقد أوىص  ، إىل جوار أبيه يف قبة العباس بن عبد املطلبرمحه اهلل  دفن( جي

 .أن ُيكفن يف قميصه اليي كان ُيصيب فيه

   

 (.سنة50)ان ومخسني يثم وعمرهرمحه اهلل  تويف( جي

   

                                                
 (.2/90)شمس الههرية ( 2)

 (.2/209)سري أعالم النبالء ( 1)



 ] ٤٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 جعفر الصادقاإلمام 
 

 .فروة بنت القاسم بن حممد بن أ  بكر الصديق ريض اهلل عنه( جي

   

 

،  ربييع األولالسابع عرش من شهر ليلة اجلمعة ؛ منورة يولد باملدينة ال( يج

 .(هي00)انني يثم سنة

   

أمه فروة  ؛ ألنا  ولدين الصديق مرتني:  يقول اإلمام جعفر الصادقكان  (يج

، ووالدة فروة هيي  ريض اهلل عنه الصديقبن حممد بن أ  بكر بنت القاسم 

 .ريض اهلل عنهاء بنت عبدالرمحن بن أ  بكر الصديق يأسم

   

 .وُيكنى بأ  إسامعيل، أبوعبداهلل  ته ريض اهلل عنهكني( جي

   

 : هي ؛ثالثة ألقاب ب الصادق عرف (جي

 .الطاهر -9الفاضل                              -1الصادق                   -2

   



 ] ٤۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 (.ستغفر اهللأ،  ، ل قوة إل باهلل ما شاء اهلل)كان نقش خامته  (جي

   

 

 : ا همذكرً عرش  ةثالثمنهم  ؛  اعرشين ولدً  ريض اهلل عنه بعقأ( يج

         حييى -9                          عباس     -1              موسى الكاظم   -2

  حممد األك  -6              إسامعيل             -5                     املحسن        -2

             حممد األصغر -3احلسن                  -0      عبداهلل األبطح   -1

               ييض  رن عيب العُ  -21                       جعفر    -22          إسحاق املؤمتن -20

 .(2)عبداهلل -29

 : هنا ؛ سبع   هنجعفر الصادق فعددبنات أما 

ية           قرن-2                       أم كلثوم -9          هبية      -1      رقية       -2

  . أم فروة -1                 أسامء -6              فاطمة -5

   

 

 : هم؛ مخسة  هن أولداملعقبون م  ( يج

  موسى الكاظم -1                         (     األعرج)إسامعيل  -2

 (املؤمتن)إسحاق  -2                        (الديباج)حممد األك   -9

 (.ييض  رن العُ )عيب  -5

                                                
 (.22 - 2/22)شمس الههرية ( 2)



 ] ٤۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

ان يثمي سينة،  رجيبشهر ليلة الثنني للنصف من  ريض اهلل عنهتويف ( يج

  .باملدينة املنورة (هي220) وأربعني ومئة

 اإلمام موتسى الكاظم

 .محيدة ال برية:  هي أم ولد يقال هلا تهوالد( جي

   

 

 .(هي210) ثامن وعرشين ومئة سنةبواء، ولد باأل( يج

   

 .أبواحلسن ته ريض اهلل عنهكني( جي

   

 : هي ؛ألقاب ة أربعبالكاظم  عرف (جي

 .األمني -2صالح                   ال -9             صابرال -1            كاظمال -2

   

 (.وحده هللامللك )كان نقش خامته  (جي

   

 .بغدادب (هي209)انني ومئة يثالث وثمسنة رمحه اهلل تويف ( جي



 ] ٤۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 
 اإلمام علي الع
 
 ييض  ر

 

 .هي أم ولد مل ُيعرف اسمها تهوالد( جي

   

، إل أن  يي يضيرن اإلميام عييب العُ التاريج لنا تاريج ولدة كتب فظ حتمل  (جي

ثيامن وأربعيني  ه يف حياة والده اليي تويف سنةن عىل وجودواملؤرخني متفق

 .وكانت ولدته باملدينة املنورة (هي220) ومئة

   

ملوكة لسيدنا ي، وكانت أرًضا م من قرى املدينة املنورة (الُعري )تعد ( جي

ييض  ، وقد أوىص هبا لبنه عيب العُ  جعفر الصادق يييض  ي، فلما  رن ا ك  عيب الُعرن

  .املنورة املدينة عىل بعد أميال من؛ وهي  انتقل إليها وسكنها حتى ُعرف هبا

   

 

 .أبو احلسن ته ريض اهلل عنهكني( يج

   

ييض  أصغر أولد أبيهالعُ عيب يعد ( جي  .مًرا، إل أنه أطوهلم عُ  رن

   

 

 :ن ؛ وهم ا؛ منهم تسعة ذكور وبنتأحد عرش ولًدا  ريض اهلل عنه عقبأ( يج



 ] ٥۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

          يسىع -9                جعفر األك      -1                            احلسني       -2

                                عيب -6               جعفر األصغر   -5                          القاسم         -2

 احلسن  -3                   الشعراين أمحد -0                 مجال الدين حممد -1

 .عليةوكلثوم أما بناته ف

   

 

 : هم؛ أربعة  ريض اهلل عنه هن أولداملعقبون م  ( يج

 أمحد الشعراين -1جعفر                       -2

 .حممد مجال الدين -2احلسن                      -9

   

 

 .عىل أرجح األقوالري  بالعُ  (هي120) عرش ومئتني تويف سنة( يج

   

 

ويعرفه كثري مين ،  املدينة املنورةب  معروفيض  ييرن ق  اإلمام العُ نعم ؛ ف( يج

ت مق ته ومسيجده رن م ُدم  1001ويف سنة ها ، وسكان املدينة املنورة وزامر

 .صار أثًرا بعد عني، حتى  يف ظل احلكومة السعودية

   

ن قبل عدد م   تهترمجأفردت ؛ نعم ( يج  : نهمم؛ ن املؤلفني م 



 ] ٥۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

أربع وسبعني ومئتني  عبدالرمحن بن سهل املتوىف سنةبن السيد احلسني  -2

يي (هييي2112) وألييف ى كتابييه وسن األرج الييرويض يف مناقييب السيييد )ما

 .وهي ل تاال مطوطة( ييض  رن العُ 

وأربيع مئية  ةسبع عرش اف بن عيب الكاف املتوىف سنةالسيد سقا شيخنا  -1

ى كتابيه (هي2221) وألف ترمجية موسيعة لاميام عييب بين جعفير ) وسما

ي  .وكتابه مل يطبع بعد (يض  يالصادق املعروف بالُعرن

كتابيه يقيع ضيمن و( املؤليف)الدين بن شهاب احامد بن الدكتور علوي  -9

ى كتابه سن ، و سلسلة من أعالم أهل البيت يعيب اإلمام )ما طبيع  وقد( يض  يالُعرن

 .الكتاب ثالث طبعات

 اإلمام حممد مجال الدين ابن علي ال
 
 ع
 
 ييض  ر

 
 

مين املدينية قل يمين انتيبن عيب العرييض هو أول مجال الدين احمد يم( يج

 .وسكن بالبرصة، املنورة 

   

 .يكنى بأ  عبداهللريض اهلل عنه كان ( جي

   

 

 : هم؛  ذكور تسعةمنهم ؛  ة عرش ولًداست عقبأ( يج



 ] ٥۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  احلسن -9                           حييى   -1             ( النقيب)عيسى  -2

        إبراهيم-6                        جعفر    -5                       موسى        -2

  احلسني             - 3                               عيب -0                        إسحاق     -1

 : نا سبع بنات هُ  لسيد حممد مجال الدينول

       خدجية       -2                رقية -9       أم القاسم   -1          أم أبيها   -2

 .فاطمة -1                     أسامء  -6            أم عبداهلل   -5

   

 .أعقب مجيع أولده( جي

   

 .(هي190)ثالثني ومئتني يف حدود بالبرصة رمحه اهلل تويف ( جي

 اإلمام ع  
 
وم ي) النقيب  ىيس

ُّ
 ( الر

 

 .أم ولدوالدته  (جي

   

 

 .رف عيسى بن حممد بن عيب العرييض بالروميعُ ( يج

   

 .، وزرقة عينيه ؛ حلمرة لونه عيسى الرومي: يقال لعيسى بن حممد ( جي



 ] ٥۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .احلسني أبو ته ريض اهلل عنهكني( جي

   

 

 : هم؛ ب ثالثني ذكًرا عقأ( يج

  عبداهلل األك  -9               عبدالرمحن  -1              عبداهلل     -2

     عبداهلل األحول -6                      عيب       -5                داوود    -2

  عبداهلل األحول -3                العباس      -0                    حييى   -1

 هارون -21              يوسف      -22                محاة    -20

       سليامن -25                 عيب         -22          إسامعيل   -29

     زيد -20             العباس       -21             حييى      -26

     إبراهيم -12              موسى       -10             عيب       -23

 عيب األصغر  -12                   إسحاق -19            جعفر    -11

      عبداهلل -11               احلسني     -16          احلسن     -15

 .(2)حممد -90                    أمحد     -13           عيسى    -10

 : نا مخس بنات هُ  نقيبلسيد عيسى الول

 .   صفية -5           قسيمية       -2     خدجية -9رقية          -1 فاطمة        -2

   

                                                
 (.50 -2/23)شمس الههرية ( 2)



 ] ٥٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .ةبالبرص (هي110) مئتنيوسبعني  سنةحوال رمحه اهلل تويف ( جي

   

مد  الشيج عيب بن أ  بكر السكران السييد عيسيى الروميي بأبييات ( جي

 :  منها[ من الطويل]

         لعيسييى ميين املجييد األث يييل  مجيياُل 

 

 ومن نور شيمس املصيطفنني كيامُل 

ييرت العلييم منييهُ  ينييابيُع بحيير         تفجا

 

ييو  الُل صييار لييه بييني األنييام جن

ييامن يأكرم بييه ميين سيييفيي   سن
          د  ماجييد 

 

ييما مجييييعن اخللييق  منيييُه نيييواُل   فعن

        لقييد رسييخت أقدامييه يف اعتالمييه 

 

 ذات منيياُل  بييأطواد  فضييل  حييب

         ه  نيييي ب ييييرزقُ  اخلليييق   إليييهن  سيييألُت  

 

ييي ه  سيييؤال ومطليييو  ب ييي  أناُل سن

يي وأنجييو   مرامييي    يية   ن  م         مهييوم  وزلا

 

 ا وخييياُل ين ذنييب  كييين صييدا  فقييد  

 ووسيييلتي   مييديت  عيسييى عُ  ب كييات   

يييييييييييييييييييييييييييييُرور           الس 

 

يييي كييييياتن  أتيني رزق  لييييي  الُل حن

  

    

 



 ] ٥٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 بن عيسىاإىل اهلل  املهاجرأمحد اإلمام 
 

 

 .ييض  رن محد بن عيسى النقيب ابن حممد مجال الدين ابن عيب العُ أ هاسم( جي

   

 

 .بالبرصة (هي160)ستني ومئتني  ولد سنة( يج

   

 

؛  فاًرا بدينيه ،( هي921) وثالث مئة ةرشع عسب هاجر من البرصة سنة( يج

أمحيد ألنا العراق يف تلك الفرتة قد أصيبت بفتنة القرامطة والانوج ، فأراد 

 .ن معهىل مكان آمن لنفسه وأهله ومن اجر إهي املهاجر أن  

   

 

 .املدينة املنورةرمني بني مكة واحل كان يف( يج

   

 

 .(هي923)تسع عرشة وثالث مئة إىل حرضموت سنة  وصل( يج

   

 

 : هم أربعة أولد رحيمه اهللب عقأ( يج



 ] ٥٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 حممد وذريته بالعراق -9                          حسني -1                          عيب -2

 .عبيداهلل وذريته بحرضموت -2

   

 

ة رمحه اهلل تويف ( يج ي سن مخيس  سنة –بني تريم وسيئون  –بحرضموت باحلُسن

 ة كانت عامرة بالسكان إىل سينةواحلسيس؛  (هي925) وأربعني وثالث مئة

ن حيث خرا  (هي093) ان مئةيتسع وثالثني وثم  ا عقيل بن عيسى الص ايتهبن

 .أحد حكام حرضموت

وقد بنى شيخنا احلبيب أبوبكر بن عيب املشهور حفهه اهلل باحلسيسة 

 .رباًطا علمًيا ، وجدد بناء مسجد ذلك الشعب املبارت

   

 : خرج معه من بني عمومته اثنان( جي

ان بن عبيداهلل بن عيسى بن علوي بن حممد بن مححيام يحممد بن سليم -2

يب  بن عون ابن اإلمام موسى الكاظم ابن اإلمام جعفير الصيادقا ، ويلقا

 .ة باليمن، وهو أول من سكن املراوع ، وقد استوطن وادي سهام باألهدل

 .، وكان قد استوطن وادي رسدد جد السادة بني قديم -1

 
   



 ] ٥۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 اإلمام عبيداهلل ابن املهاجر
 

 

 .ولد بالبرصة( يج

   

 

 :  هم؛ ب ثالثة ذكور عقأ( يج

 .برصي -9                         جديد      -1                                لوي   ع -2

 .ولقد انقرض عقب جديد وبرصي

   

 

( قيوت القليوب)قرأ يف مكة املكرمة عىل الشيج أ  طالب املكي كتابه ( يج

 .(هي915)س وسبعني وثالث مئة مخ وذلك سنة

   

 

عبيد الاله ، وعليه قبة ،  ضريف عرض بور ، املعروف بعاهلل رمحه تويف ( يج

 .(هي909)انني وثالث مئة يثالث وثم ، وكانت وفاته سنة وق ه معروف

 
   



 ] ٥۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 املهاجرأمحد بن عبيداهلل بن ااملبتكر اإلمام علوي 
 

 .ولد علوي املبتكر بحرضموت( جي

   

ي ( جي من ذريية احلسينني ريض ( علوي)يقال له كيلك ؛ ألنه أول من ُسم 

( السادة بنو علوي: )علوي إليه فيقال هلم  سب السادة بنو ، وقد نُ اهلل عنهام

علوي : )فيها مع أنا النسبة إىل اإلمام عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه يصح 

اإلمام عييب ومن هنا نجد أن العلوي كثرًيا ما تطلق عىل النسبة إىل ( النسب

  .بن أ  طالب ريض اهلل عنها

   

 

 . بن عيب العرييض بن حممد حممد بن عيسى تبنأم البنني السيدة ( يج

   

 

 .رف بموىل الصومعة، عُ ا حمدً ياه ميا أسما واحدً ب ولدً عقأ( يج

   

 

ل ؛ إحدى قرى تاربةبرمحه اهلل تويف ( يج  .ُسمن
 

   



 ] ٥۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 اإلمام حممد موىل الصومعة

 
 

 .(هي930) تسعني وثالث مئة سنة ملولد بُس ( يج

   

(2) 

 .حممد موىل الصومعة ابن علوي املبتكر( يج

   

 

 .اه علوييا أسما واحدً ب ولدً عقأ( يج

   

  بمنطقية بييت (هيي226)ست وأربعني وأربع مئية  سنةرمحه اهلل تويف ( جي

 .ريبن ُج 

   

 (.سنة56)ا ومخسني ستً يوم وفاته  رمحه اهلل هكان ُعمرُ ( جي

 
   

                                                
ن( 2)  .الريضة بني تريم وسيئون تقع قريًبا م 

 



 ] ٦۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 بن حممد موىل الصومعة اإلمام علوي
 

 

 .التي ولد فيها سنة، ومل تعرف الولد ببيت ُجبنري ( يج

   

 .املهاجرأمحد بن املنتسبة إىل جديد بن عبيداهلل  السيدة عامشة( جي

   

قيال قيد و –إحدى ضيواحي تيريم  –قرب الريضة ( بيت جبري)تقع ( يج

،  ، عيبية املياء هليواءلطيفة ا: ) صاحب املرشع الروي يف وصف بيت ُجبنري

 (.وفيها أسس العلويون مسجد التقوى

   

 .ُيكنى بأ  عيب( جي

   

 

 : همو؛ فقط  اوبنتً ب ولدين عقأ( يج

 .عيب خالع قسم -1                  .ول عقب له:  سامل -2

 .وهي والدة حممد بن أمحد جديد ؛ أما البنت فاسمها فاطمة

   

 .(هي521)اثنتي عرشة ومخس مئة  ري سنةبن ببيت ُج رمحه اهلل تويف ( جي



 ] ٦۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ييدن من ( جييي ميين ]عبييدالعهيم الرتيمييي احلييامتي بقصيييدة طويليية  الفقيييهُ  هحن

 : منها قوله؛ [ الكامل

 وي  الفتيىل يهل يف البالد كمثيل عن 

 

يييدُ  حييل  فن   يف اإلقليييم   نمتييه الص 

ييينن    رثومييية  يف عيييال ُج  شييييج  متكا

 

 عن 
 لوييييييية  بعلييييييوم  نبوييييييية 

  بيييه  نييا جييييًل إقليمُ  و بيييه  ياُهيي 

 

 ا بحليييييم  فرًطييييوًرا مُ يعلييييو رُس 

يقن  وابينُ  رييُع العييرص  هيا قن    ه  ريع 

 

 والتعهيييم   وُلبيياُب  ييت  الفخيير  

يين ربييه   هوأبييو   أخييوُف خييامف  م 

 

 قيييد حيييياه بالتسيييليم   طرُ فيييالقُ 

 فييانثنى العواقييبن بالبصييرية   نهييرن  

 

 بيييييالتفهيم   اهلل  كتيييييابن  يتليييييو  

هُ  الشيييريف   عل ييُم العلييم  ومُ    ُمريييدن

 

 عليم  خبيييرُي بيييالتا  احليييياة   طيييولن 

 م  ه  الكتياُب بييكر   لن ان ن نن من  ذا فرعُ  

 

بنييياُهُم الرحيييو يم  يحن  مُن بيييالتكر 

   

 بن علويا (خالع قسم)اإلمام علي 
 

 .قف عىل تاريج ولدتهأ، ومل  ريبن ببيت ُج  ولد( جي

   

م)إنا ( جي ، وقيد  يف العراق اسم أرض مملوكة ألولد املهاجر بالبرصة( قنسن

هيأرًضا بحضي عيب خالع قسم اشرتى نًيا بتليك تيم  ( قسيم) ارموت وسياما



 ] ٦۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 ، وخلع فيها نخاًل  ، ولقد اشرتاها بعرشين ألف دينار األرض التي بالبرصة

 . السم ، وهي معروفة إىل يومنا هيا بنفس وزراعةً 

   

 

رين يوعشي ىحيدإ وذلك سنة، ن استوطنها هو عيب خالع قسم أول م  ( يج

 .(هي512)ومخس مئة 

   

ثيم اشيتهر ،  برتيم مسجًدا ُعرف بمسجد بني أمحيد ريض اهلل عنه بنى (جي

، ثيم  ارته ابنه حممد صاحب مربياطي، وقد جدد عم علوي  آل أبمسجد 

 .عمر املحضار ناسيداهندم املسجد فجدد بناءه 

   

 

 : ب ثالثة ذكور همعقأ( يج

 .(ل عقب له)عبداهلل    -2

 (.ل عقب له)حسني    -1

 .مجيع السادة آل باعلوي منه وعقب   (انيُعمن يف )رباط حممد صاحب مُ   -9

   



 ] ٦۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

،  (هي513)رين ومخس مئة يتسع وعش سنةبمدينة تريم رمحه اهلل تويف ( يج

، وق ه مقابل  لويآل باعن السادة م   برتيم زنبلمق ة ن دفن يف من  وهو أوُل 

 .بحوال مخسة قبورمن جهة الشامل  املقدم لق  سيدنا الفقيه

 اإلمام حممد صاحب مرباط
 

 .بمدينة تريم ولد( جي

   

 . دالرشيفة فاطمة بنت حممد بن عيب جدي (جي

   

اء يف يأكيابر العلميآبامه ، كام تتلمي عىل عن تعليمه  ريض اهلل عنه ىتلقا ( جي

 .رموت واليمن واحلرمنييحض

   

 : حممد صاحب مرباط من مشاهري تالميي( جي

 .الشيج سعد بن عيب الهفاري -2

 . الشيج عيب بن عبداهلل الهفاري -1

 .بافضلبن حممد  الشيج سامل -9

 .الشيج عيب بن أمحد بامروان -2



 ] ٦٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .القايض أمحد بن حممد باعيسى -5

 (.صاحب الوعل)الشيج عيب بن حممد اخلطيب  -6

   

 

 : هم؛ ب أربعة بنني عقأ( يج

 .(انقرض) (هي531) اثنتني وتسعني ومخس مئة تويف سنة: عبداهلل  -2

 .أعقب بنًتا تعرف باينب أم الفقراءيم وتويف هبا ، ولد برت: أمحد  -1

 .(سيأيت الكالم عليه مفصاًل ) علوي املشهور بعم الفقيه -9

وهيو وتويف هبا سنة مخس مئة ونييف وتسيعني ، ولد برتيم ، : عيب  -2

 .والد الفقيه املقدم

   

 

 .انيمن بهفار بعُ  (هي556)ني ومخس مئة مخسست  سنةرمحه اهلل تويف ( يج

 علوي عم الفقيه املقدم
 

 

 .عرف تاريج ولدتهولد برتيم ومل يُ ( يج

   

 

 .مل أقف عليها( يج

   



 ] ٦٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 :ب ريض اهلل عنه أربعة ذكور هم أعق( جي

 .عبداهلل -2

 .له بنت اسمها فاطمة وهي والدة عيب وعبداهلل ابني علوي الغيور: أمحد  -1

 .وذريته باهلند: عبدامللك  -9

 (.هي110)تويف برتيم سنة عرشين وسبع مئة : عبدالرمحن  -2

   

 

يعد عبدامللك بن علوي عم الفقيه من أوامل اليين نرشوا اإلسيالم يف ( يج

 .(آل عهمة خان)العامل ، وله ذرية مباركة باهلند ، وُيعرفون هنات بي 

   

سيبع  الشيهري بعيوهج املتيوىف بيرتيم سينة -ينتسبون للسييد عليوي ( جي

بين عبيداهلل بين الفخير أ  بكر  عيب بن ابن -( هي001) وثامنني وثامن مئة

 .أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

بن عليوي سبون للسيد حممد بن حسن الطويل بن حممد بن عبداهلل تين( يج

 .م الفقيهبن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عبن عيب بن أ  بكر بن عبداهلل ا

   



 ] ٦٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

امللقيب أمحير )سبون للسيد حممد النضري بين عبيداهلل بين عمير تين( يج

بن أمحد بن علوي بن ا( صاحب مسجد بابطينة)بن عبدالرمحن ا( العيون

 .أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

 .ن خلقتهساله وُح يجلم؛ جدهم السيد حممد النضري اشتهر بالنضري  ألنا ( يج

   

صياحب )ابن عبيدالرمحن ( امللقب أمحر العيون)سبون للسيد عمر تين( يج

ابن أمحد بن علوي بن أمحد بن عبدالرمحن بين عليوي عيم ( مسجد بابطينة

 .يهالفق

   

بن عبداهلل بن أمحد بن عليوي بين أمحيد بين هاشم سبون للسيد تين( يج

 .عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

صياحب مسيجد )سبون للسيد حممد سميط بن عيب بن عبدالرمحن تين( يج

 .بن علوي بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه بن أمحد( بابطينة

   



 ] ٦۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

( صاحب مسجد بابطينة)سبون للسيد حممد بامغفون بن عبدالرمحن تين( يج

 .بن أمحد بن علوي بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيها

   

ينتسبون للسيد طاهر بن حممد بن هاشم بن عبدالرمحن بن عبداهلل بين ( يج

ابين ( صاحب مسجد بابطينة)عبدالرمحن بن حممد بامغفون بن عبدالرمحن 

 .أمحد بن علوي بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

بن احسني  ان طاهر وعبداهلل ابنان اجلليليالالسيد مشاهري آل طاهرن م  ( يج

طاهر بن حممد بن هاشم بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن حمميد 

 .(صاحب مسجد بابطينة)بن عبدالرمحن  بامغفون

   

بيامغفون بين  بين حمميد للسييد عبيود فيآل بياعبود ينتسيبون؛ نعيم ( جي

بين أمحيد بين عليوي بين أمحيد بين ا( صاحب مسجد بابطينة)عبدالرمحن 

 .عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   



 ] ٦۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ارة مسجد باحبلييل ؛ يقام السيد حممد بن عبود بن حممد بامغفون بعم( جي

، ر مسياجد كثيرية املساجد من مال جتارته حتى عما بتعمري  ألنه كان شغوًفا

  .وأوقف عليها األوقاف

   

سبون للسيد عبدالرمحن با ة بن أمحد بن حسن الطويل بن حمميد تين( يج

 .ابن عبداهلل بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

املتوىف سنة اثنتني وستني وثامن مئة  - سبون للسيد حممد موىل عيديد تين( يج

بن عيب صاحب احلوطة بن حمميد بين عبيداهلل بين أمحيد بين ا -( هي061)

 .عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

ىل عيدييد بين عييب صياحب سبون للسيد علوي بافقيه بن حممد موتين( يج

 .احلوطة بن حممد بن عبداهلل بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

بافقيه بن حممد ميوىل عيدييد   األعني النساخينتسبون للسيد عبداهلل( يج

بن عبدالرمحن بين  بن عيب صاحب احلوطة بن حممد بن عبداهلل بن أمحدا

 .علوي عم الفقيه



 ] ٦۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

سبون للسيد حسن باساكوته بن أمحد مَّسفة بن حممد بن عبداهلل بن تين( يج

 .أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

ثيالث  املتوىف بعدن سنة -ن باساكوته قام السيد حممد بن أمحد بن حس( يج

بعميارة جيامع تيريم ، كيام قيام بإصيال   - (هي359) ومخسني وتسع مئة

 .جاري سيل ثبييمن 

   

سبون للسيد فرج بن أمحد مَّسفة بن حممد بن عبداهلل بين أمحيد بين تين( يج

 .عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه

   

رفة بين يأمحيد مسيبين بن أ  بكر الطويل احلداد سبون للسيد أمحد تين( يج

 .بن عبداهلل بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيهاحممد 

   

 

 .(هي629)ئة وست م ةثالث عرشبرتيم سنة رمحه اهلل تويف ( يج

 

   



 ] ۷۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 حممد بن علي باعلوي تسيدنا الفقيه املقدم

 

 

 .(هي512)أربع وسبعني ومخس مئة  ولد سنة( يج

   

 

 .آل خطفاناملشايج ن م   تهوالد( يج

   

 

مم  ( يج  : ن أشهر شيوخ الفقيه املقدا

 (.مصنف اإلكامل)العالمة عبداهلل بن عبدالرمحن باعبيد  -2

 .القايض أمحد حممد باعيسى -1

 .العالمة عيب بن أمحد بن سامل بامروان -9

 .اإلمام سامل بن برصي بن عبداهلل بن برصي بن عبيداهلل -2

 .الشيج حممد بن عيب اخلطيب -5

 .لسيد علوي بن حممد صاحب مرباطعمه ا -6

 .الشيج سفيان بن عبداهلل اللحجي -1

   

  .وهي ابنة عمه أمحد،  السيدة زينب أم الفقراءمجيًعا وأم أولده  تهزوج( يج

   



 ] ۷۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

سينة  ؛يوم السبت لثنتي عرشة ليلة من شهر شيوال هلل رمحها اتوفيت ( جي

 .زنبلمق ة ودفنت ب( هي  663)  مئة ني وستتتسع وس

   

 

 :هم؛ ب مخسة بنني عقأ( يج

 .(1)(انقرض)عبدالرمحن  -1           .(2)(انقرض)عبداهلل   -2

 .أمحد املشهور بالشهيد-5عيب                  -2      علوي املشهور بالغيور -9

   

م هو أمحد الشهيدسيدنا صغر أولد أ( يج  .الفقيه املقدا

   

 

م وهو مقدا  (هي659) ثالث ومخسني وست مئة سنةبرتيم رمحه اهلل تويف ( يج

 .(أب تريم: ) لما جُ يمع تاريج وفاته بالتربة تريم ، وجي

   

                                                
وله ولد ُيدعى حمميد  (هي669) ثالث وستني وست مئة تويف عبداهلل ابن الفقيه املقدم برتيم سنة( (2

 .النقيطي انقرض عقبه

، وله ولد ُييدعى حمميد  رحل عبدالرمحن ابن الفقيه املقدم إىل احلرمني لطلب العلم وتويف هنات( (1

 .األغي  انقرض عقبه



 ] ۷۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 ابن الفقيه املقدم اإلمام علوي الغيور
 

 .بن حممد صاحب مرباط أمحدالسيدة زينب أم الفقراء بنت ( جي

   

 

 .مل يطل عمره( اعلويً )ي ؛ فكل من ُسم  يف زمنه ه غيور عىل اسمه نأل( يج

   

 

 : مها؛ ولدين  عقبأ( يج

 .عبداهلل باعلوي -1                                .عيب موىل الدرت -2

 .تأيت بالتفصيلفيرية علوي الغيور من ولديه امليكورين وس

   

 

تسيع  سينة، ذي احلجية  ؛ الثالث مينبرتيم يوم اجلمعة رمحه اهلل تويف ( يج

 .(هي663)وستني وست مئة 

 

   



 ] ۷۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 ابن علوي الغيور اإلمام علي موىل الدرك

 

 .بنت أمحد بن علوي عم الفقيه املقدمالسيدة فاطمة ( يج

  

 

حمد ميوىل يوليًدا واحيًدا هيو ميإل ب سيدنا عيب موىل اليدرت عقمل ي( يج

 : ست بنات هنا ب أعقو، الدويلة 

 عامشة -9                       هبية     -1                علوية        -2

 .زينب -6                    (2)عامشة -5                 خدجية      -2

   

 

 .، وستأيت ترمجته موىل الدويلة هو والد سيدنا عبدالرمحن السقاف( يج

   

 

 . (هي103)تسع وسبع مئة  برتيم سنةرمحه اهلل  تويف( يج

 

   

                                                
ا عامشة كيام ذكير ذليك السييد عبيدالرمحن املشيهور يف ين اسمهمالسيدنا موىل الدرت بنت يوجد( (2

 (.2/02)شمس الههرية 



 ] ۷٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 اإلمام عبداهلل باعلوي ابن علوي الغيور

 .السيدة فاطمة بنت أمحد بن علوي عم الفقيه املقدم( يج

   

 .(هي690)مئة  ان وثالثني وستيسنة سنة ثمبرتيم ولد ( جي

   

 .(سنة26) ةعرش ستأدرت ( جي

   

 .(نواتس 0)ان يبمكة ثمريض اهلل عنه مكث ( جي

   

 :هم  ثالثة ؛ هأولد( جي

 .وكان ل ينام من الليل إل القليل: أمحد  -2

 .(هي102) أربع وثامنني وسبع مئة ولد برتيم وتويف هبا سنة: عيب  -1

 ىحيدإ شيعبان سينة ؛ املوافق للثالثني مينولد برتيم وتويف هبا : حممد  -9

 .(هي112)وسبعني وسبع مئة 

   



 ] ۷٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

اثنتني وسيتني وثيامن  املتوىف برتيم سنة -ينتسبون للسيد علوي الشيبة ( جي

 .اإلمام عبداهلل باعلويابن عبداهلل ابن عيب ابن  -( هي061) مئة

    

بين عبيداهلل الشييبة حممد  بن علوي عبداهلل املسيلة بن ينتسبون للسيد ( جي

 .بن عيب ابن اإلمام عبداهلل باعلويا

   

أربع وعرشين وتسع  املتوىف برتيم سنة -ينتسبون للسيد عبداهلل الشيب ( جي

بن عيب ابن اإلمام بن عبداهلل  ابن أ  بكر بن علوي الشيبة -( هي312) مئة

 .عبداهلل باعلوي

    

بين  بن أمحيد قسيم بين عليوي الشييبةاألخرض ينتسبون للسيد حممد ( جي

 .بن عيب ابن اإلمام عبداهلل باعلويعبداهلل 

   

سبع وعرشين وتسع  املتوىف برتيم سنة -ينتسبون للسيد حسن بروم ( جي

 .ابن حممد بن علوي الشيبة -( هي311) مئة

    



 ] ۷٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ان يست ومخسني وثم املتوىف برتيم سنة -ينتسبون للسيد عيب جحدب ( جي

 .اإلمام عبداهلل باعلويابن عبدالرمحن بن حممد ابن  -( هي056) مئة

    

عيب حممد حيمدون بن علوي بن املعلم حممد بن ينتسبون للسيد ( جي

 .اإلمام عبداهلل باعلويجحدب بن عبدالرمحن بن حممد ابن 

    

ينتسبون للسيد عبداهلل عبود بن عيب دبجان بن أمحد األكسح بن حممد ( جي

 .بداهلل باعلوياإلمام عابن 

    
(2)

ينتسبون للسيد أمحد بابريك بن عبدالرمحن بن حممد ابن اإلمام ( جي

 .عبداهلل باعلوي

    

بن عبدالرمحن بن حممد  علوي اخلرد بن حممد محيدانينتسبون للسيد ( جي

 .ام عبداهلل باعلويابن اإلم

   

                                                
 .سكان تريم( آل بريك)ول ( آل ال يكي)ولة الشحر سابًقا ول ( آل بريك)ليس منهم ( (2



 ] ۷۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

حممد ابن اإلمام بن أمحد األكسح بن عمر بارقبة ينتسبون للسيد ( جي

 .عبداهلل باعلوي

   

حممد ابن اإلمام عبداهلل حممد املنفر بن عبداهلل بن ينتسبون للسيد ( جي

 .اعلويب

   

حامد بن لسيد ا آل املنفر أرسة مباركة مشهورة ، ولعل من أشهرهم( جي

 -( هي2103) تسع ومئتني وألف املتوىف بشعبان سنة -عمر بن حامد 

 .وقد توىل إمامة مسجد آل أ  علوي وصدقته وأولده من بعده

   

عبداهلل وطب بن حممد املنفر بن عبداهلل أمحد مرزق بن ينتسبون للسيد ( جي

 .حممد ابن اإلمام عبداهلل باعلويبن ا

   

حممد مشهور بن علوي بن مرزق بن علوي بن ينتسبون للسيد ( جي

أمحد مرزق بن عبداهلل بن علوي بن شيج بن علوي الرقاق بن عبداهلل 

 .حممد ابن اإلمام عبداهلل باعلويبن عبداهلل بن بن حممد املنفر وطب 

   



 ] ۷۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

عرش وتسع مئة املتوىف سنة  - (2)عمر فدعق املؤذنينتسبون للسيد ( جي

حممد ابن  وطب بن حممد املنفر بن عبداهلل بن ابن عبداهلل -( هي320)

 .اإلمام عبداهلل باعلوي

  

فدعق بن حممد بن عبداهلل بن مبارت بن عبداهلل وطب ينتسبون للسيد ( جي

 .حممد ابن اإلمام عبداهلل باعلويابن حممد املنفر بن عبداهلل بن 

  

السييد  جيدهم اجليامعالسادة آل ميرزق إخيوة للسيادة آل فيدعق ؛ ف( جي

أعامم آلل أ  نمي وآل مدهر ؛ ألّن عبيداهلل  ، وكال األرستني عبداهلل وطب

 .أ  نمي وآل مدهروطب جد آل 

  

 بن عبداهلل وطب عيب بن عمر فدعق املؤذن انتسبون للسيد ي( جي

 .ابن حممد املنفر

  

 .حممد بن عبداهلل وطب بن حممد املنفرأمحد مدهر بن ينتسبون للسيد ( جي

  

                                                
 .لقب باملؤذن ؛ ألنه يؤذن بجامع قسم( (2



 ] ۷۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

علوي بن مبارت بن عبداهلل بن مطهر بن عبداهلل بن ينتسبون للسيد ( جي

 .أمحد مدهر بن حممد بن عبداهلل وطب بن حممد املنفر

  

أربع ومخسني وتسع  املتوىف برتيم سنة -عقيل مدحيج ينتسبون للسيد ( جي

 .ابن شيج بن عيب بن عبداهلل وطب بن حممد املنفر -( هي352) مئة

  

 .( هي 192) وثالثني وسبع مئة  ىحدإرمحه اهلل برتيم سنة  تويف( جي

 اإلمام أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم

 

 .بن حممد صاحب مرباط أمحدالسيدة زينب أم الفقراء بنت ( جي

   

 

 :وهم ؛ ب أربعة من اليكور كلهم من كبار األولياء أعق( يج

 .(هي129)ثالث وأربعني وسبع مئة  تويف برتيم سنة: عمر  -2

 .(هي121)سبع وأربعني وسبع مئة تويف بمكة سنة : علوي  -1

 (.هي105)مخس وسبع مئة  تويف برتيم سنة: أبوبكر الورع  -9

 .(هي129) ثالث وأربعني وسبع مئة  تويف برتيم سنة :حممد  -2

   



 ] ۸۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

رة يأشهرهم حممد صاحب العاممم ؛ وهو اليي احرتقت له ثالث عشي( جي

امة بنار الَّساج عند ما يغلبه النوم ، وهو مشهور بالفقيه ، وقيد رحيل يعم

اثنتيني وثمييانني وسيبع مئية برتيم سينة  يف طلب العلم إىل مقدشوه ، تويف

 .(هي101)

   

لتحفييظ ؛ م املشهورة ري  وهو صاحب قبة أبو مُ  -( مري  أبو مُ )أشهرهم ( جي

واسمه حممد بن عمر  -، وهو صاحب مسجد املصف بقسم القرآن الكريم 

 (هي011)اثنتني وعرشين وثامن مئة  برتيم بن حممد بن أمحد الشهيد ، تويفا

 .(لدكته لو كانت عبادة حممد بن عمر عىل جبل  ): السقاف الشيج يقول عنه 

   

،  ينتسبون للسيد عيب باعمر بن عمر بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقيدم( جي

يا  .نويسكن كثري منهم حالًيا بسلطنة ُعيمن

   

عيب باعمر بن عمر بن أمحيد حممد الرخيلة بن عمر بن ينتسبون للسيد ( جي

 .الشهيد ابن الفقيه املقدم

   



 ] ۸۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ينتسبون للسيد حممد الرخيلة بن عمر بن عيب باعمر بن عمر بن أمحيد ( جي

 .شهيد ابن الفقيه املقدمال

   

بن أمحيد بين أ  بكير اليورع  أ  بكربن  سيودابمد حمينتسبون للسيد ( جي

 . ابن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم

   

 أ  بكر اليورع بينبن د أمحد احلوت بن عبداهلل بن أمحينتسبون للسيد ( جي

  .أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم

   

بن عبداهلل بن أمحد بين أ  بكير اليورع    بكر الغيهةينتسبون للسيد أ( جي

 . بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدما

   

 .نتسبون للسيد حسن بن أ  بكر الورع بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدمي( جي

   

رشوي بين أمحيد ينتسبون للسييد حسيني البيار بين عييب بين عليوي ( جي

 .بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم لويبن ع بداهللعق بن حممد بن لباحد

   



 ] ۸۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ينتسبون للسيد أمحد اخلنم بن عمر بن حممد كداد بن أمحد بين أ  بكير ( جي

 .الورع بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم

   
(2)

وسيتني تسيع  املتيوىف بيرتيم سينة -ينتسبون للسيد عبدالرمحن بلفقيه ( جي

ابن حممد بن عبدالرمحن األسقع بن عبداهلل بن أمحد  -( هي363)وتسع مئة 

 .بن عيب بن حممد بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدما

   

ينتسبون للسيد عمر بن عبدالرمحن بن أمحد رشيم بن عبيدالرمحن بين ( جي

 .بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم حممد بن عبداهلل بن علوي بن

   

ينتسبون للسيد أمحد البي  بن عبدالرمحن اجلايرة بن حسني بين عييب ( جي

 .بن حممد بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدما

   

                                                
ي ه)وليس منهم ( (2 ق   .ينة شبامسكان مد( آل بلفن



 ] ۸۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

(2)

يث بن أمحد بن عمر بن أمحد بن حممد بين عمير ينتسبون للسيد أ  الغ( جي

املتوىف بتعا سنة تسع وثامنني وثيامن مئية ( صاحب احلمراء)بن عبدالرمحن ا

 .وهو من ذرية أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم( هي003)

   

ميد بين أمحيد اجلفري بن حممد بن عييب بين حم  بكر ينتسبون للسيد أ( جي

 .الشهيد ابن الفقيه املقدم

   

ى عشييرة وتسيع مئية إحيداملتوىف سنة  -ينتسبون للسيد أمحد الكاف ( جي

بن أمحد بن أ  بكر اجلفري بين حمميد بين ابن حممد كريكرة ا -( هي322)

 .عيب بن حممد بن أمحد الشهيد ابن الفقيه املقدم

   

 

 .  هناتألنه مات غرًقا بالسيل اليي أخيه إىل العجا حيث قُ ( يج

   

 

ودفين بمقي ة  (يهي106)ست وسيبع مئية  سنةرمحه اهلل كانت وفاته ( يج

 .بقرب مسجد آل باقشري هيو، م سن قن جا بالع

   

                                                
 .املعروفون بمدينة تريم( غيثآل بل)وليس منهم ( (2



 ] ۸٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 اإلمام علي ابن الفقيه املقدم

 .بن حممد صاحب مرباط أمحدالسيدة زينب أم الفقراء بنت ( جي

   

؛ هلضيم نفسيه الرتا  ، وقد اشيتهر بيحسن  وليس له إل ولد واحد ه( جي

 (.هي112) وعرشين وسبع مئة ىحدإ تويف برتيم سنةوقد وتبيله ، 

   
(2)

  بكر باشيبان ابن حممد أسد اهلل يف أرضه ابن حسين أينتسبون للسيد ( جي

 .الرتا  بن عيب ابن الفقيه املقدم

   

بن حممد أسيد اهلل يف أرضيه ابين  بن أمحد ينتسبون للسيد حسن شنبل( جي

 .حسن الرتا  بن عيب ابن الفقيه املقدم

   

ينتسبون للسيد علوي الشاطري ابن الفقيه عيب بن أمحد بن حممد أسيد ( جي

 .ابن حسن الرتا  بن عيب ابن الفقيه املقدماهلل يف أرضه 

   

                                                
 .أما آل بن شيبان فهم قبامل تيميميون معروفون( (2



 ] ۸٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

(2)

حمميد أسيد اهلل يف  بن عيب بن أمحد بينأ  بكر احلبيش ينتسبون للسيد ( جي

 .أرضه ابن حسن الرتا  بن عيب ابن الفقيه املقدم



ادة آل أ  يحبشة مين السييألنيه أول مين دخيل إىل الي؛ ي كيلك سم  ( جي

 .(هي051) سبع ومخسني وثميان مئة سنةبرتيم رمحه اهلل علوي ، وقد تويف 



صياحب : )ن حممد بن علوي بن أ  بكر احلبيش ، ويقال له هو أمحد ب( جي

بين عيسيى يف شيعب احلسيسية ، املهياجر ألنه دفن عند ق  أمحد  (الشعب

ثمييان  سينةرمحيه اهلل وقد تيويف ( شعب األمحدين: )ويقال ليلك الشعب 

 .(هي2090) وثالثني بعد األلف



 سينة( صياحب الشيعب)احلبيب أمحد بن زين بن علوي بن أمحد ولد ( جي

أربع  بخلع راشد سنةرمحه اهلل تويف و،  (هي2063) تسع وستني بعد األلف

.وتعرف اليوم بحوطة أمحد بن زين (هي2222) وأربعني ومئة وألف



                                                
 .نبه ليلكتيسوا من السادة آل باعلوي فليلوهم ( احلبيش)ون توجد أرس متفرقة يسما ( (2



 ] ۸٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

يدروس بن عبدالرمحن بن عيسيى بن ع عمربن  عيدروساحلبيب ولد ( جي

سيبع وثالثيني ومئتيني  بالغرفية سينة( صاحب الشعب)بن أمحد  بن حممدا

 رجيب التاسع من شهرهبا ليلة الثنني رمحه اهلل وتويف ،  (هي2191) وألف

.(هي2922) وثالث مئة وألف ةأربع عرش سنة



عيب بن حممد بن حسني بن عبداهلل بن شيج بن عبداهلل بين احلبيب ولد ( جي

تسيع ومخسيني  سينة مبقسي( صياحب الشيعب)حسني بن أمحيد مد بن حم

ربييع  لعرشين من شهرسيئون برمحه اهلل تويف و،  (هي2153) ومئتني وألف

.(هي2999) وألفثالث وثالثني وثالث مئة  سنة اآلخر



هو حممد مجل الليل بن حسن املعليم ابين حمميد أسيد اهلل ابين حسين ( جي

؛ ألنيه يقيوم كيل ( مجل الليل: )، ويقال له  الرتا  بن عيب ابن الفقيه املقدم

 .(هي025) ان مئةيمخس وأربعني وثم برتيم سنةرمحه اهلل  الليل ، تويف

   

 .ينتسبون للسيد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن حممد مجل الليل( جي

   



 ] ۸۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

بن حممد بين عقيل القدري باحسن بن عبداهلل املغروم ينتسبون للسيد ( جي

 .بن حممد مجل الليل سامل بن أمحد بن عبدالرمحن بن عيب

   

 مخيس وتسيع مئية متوىف بيرتيم سينةيالي –هيارون ينتسيبون للسييد ( جي

 .بن حممد مجل الليلابن حسن بن عيب  -( هي305)

   

بين  عيب الَّسي بن عمر بن عبداهلل الصالح بن هاروننتسبون للسيد ي( جي

 .بن حممد مجل الليلحسن بن عيب 

   

أ  بكر اجلنيد بن عمر بن عبداهلل الصالح بين هيارون ينتسبون للسيد ( جي

 .بن حممد مجل الليلابن حسن بن عيب 

   

 

 .(هي619) ثالث وسبعني وست مئة برتيم سنةرمحه اهلل تويف ( جي
 

   



 ] ۸۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 ابن  اإلمام حممد موىل الدويلة
 علي موىل الدرك ابن علوي الغيور

 

 .(عربية)فاطمة بنت باليث ( يج

   

 .(هي105) مخس وسبع مئة ولد سنة( يج

   

 

 :  هم ؛ ب أربعة أولدعقأ( يج

 .وسيأيت الكالم عليه:  عبدالرمحن السقاف  -2

  .شقيق عبدالرمحن السقاف وعيبوهو :  عبداهلل  -1

        (.هي115)  وسبع مئةمخس وسبعني تويف برتيم سنة: عيب   -9

 .(هي130) ثامن وتسعني وسبع مئة تويف برتيم سنة:  علوي -2

 .اسمها علويةواحدة ب بنًتا عقكام أ

   

 

ملا زار سيدنا حممد موىل الدويلة الشحر والتقيى سيلطان حضييرموت ( يج

د بن يامين ، حاول سيلطان الييمن أن يسيتول عيىل الشيحر ، فاستشيار أمح

 .السلطان سيدنا حممد موىل الدويلة ، فأشار عليه بمحاربته



 ] ۸۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ميوىل ينتسبون للسيد عبدالرمحن بياعبود بين عبيداهلل عبيود بين عييب ( جي

 .ةابن اإلمام حممد موىل الدويلالدرت 

    

بداهلل املحجوب بن عبدالرمحن بن حسين بين شييج ينتسبون للسيد ع( جي

 .بن عيب ابن اإلمام حممد موىل الدويلة بن عيب بن شيج بن حسن بن شيجا

    

صاحب  – بن عبدالرمحن بن أمحد ينتسبون للسيد أمحد بازرينة بن عيب( جي

 .ابن حممد حيلقات بن علوي ابن اإلمام حممد موىل الدويلة –يبحر 

    

وتسيع  ةريعشي ست املتوىف برتيم سنة -ينتسبون للسيد عمر اهلندوان ( جي

حمميد ميوىل ابن أمحد بن حسن الورع بن عيب ابين اإلميام  -( هي326) مئة

 .الدويلة

    

ينتسبون للسيد أمحد مقيبل بن علوي األعني بن عبداهلل بن علوي ابين ( جي

 .حممد موىل الدويلةاإلمام 

    



 ] ۹۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

أربع عييرشة  سنة املتوىف برتيم -ينتسبون للسيد عبدالرمحن موىل خيلة ( جي

 .حممد موىل الدويلةاإلمام ابن عبداهلل بن علوي ابن  -( هي322) وتسع مئة

    

 .هو أول من عمل اليكر مع اجلنازة( جي

    

صاحب  –ن عيب بن سهل بن أمحد بعبدالرمحن زحوم ينتسبون للسيد ( جي

 .ابن حممد حيلقات بن علوي ابن اإلمام حممد موىل الدويلة –يبحر 

   

ينتسبون للسيد حييى بن حسن األمحر بن عييب العنياز بين عليوي ابين ( جي

 .حممد موىل الدويلةاإلمام 

    

صياحب  –ينتسبون للسيد فدعق بن حممد بن عيب بن سهل بين أمحيد ( جي

 .ابن حممد حيلقات بن علوي ابن اإلمام حممد موىل الدويلة –يبحر 

    

 .(هي165) مخس وستني وسبع مئة سنةبرتيم رمحه اهلل تويف ( يج

 
   



 ] ۹۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 اإلمام عبدالرمحن السقاف
 

 

 (.هي193) تسع وثالثني وسبع مئة سنة ريض اهلل عنهولد ( يج

   

هي السيدة الطاهرة  تهوالد( يج

بين اليورع اعامشة بنت أ  بكر 

م أمحد الشهيد ابين الف قييه املقيدا

وقد توفيت بمدينة قسم وق ها 

، وإلييك صيورة  هنات معروف

وهيي بقليم ابنهيا  شاهدة ق ها

. اإلمييام عبييدالرمحن السييقاف

 .برتبة املصف بقسموق ها 

   

 

 

يل بياوزير ، ثم ارحتل يف طلب العلم إىل غ م فيهاتعلا تريم و ولد بمدينة( يج

 .وبروم ، ووادي عمد ، ودوعن ، شبام رحل إىلا ي، كم وعدن

   



 ] ۹۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 :ه ن أشهر شيوخم  ( يج

 .السيد حممد بن علوي بن أمحد ابن الفقيه املقدم -2

 .الشيج عيب بن سامل الرتيمي -1

 .الشيج عيب بن سعيد باصليب -9

 .عبداهلل بن طاهر الدوعني الشيج-2

 .الشيج حممد بن أ  بكر باعباد -5

 .الشيج عمر بن سعيد باجابر -6

 .الشيج حممد بن سعد باشكيل -1

 .الشيج أبو بكر بن عيسى بايايد -0

 .الشيج حممد بن سعيد كبن -3

   

 

 : هم ؛ا ذكرً ب ثالثة عرش عقأ (يج

          أبوبكر السكران -9                                حممد -1                     أمحد     -2

                                       علوي -6                 عمر املحضار  -5                         عيب  -2

       عقيل -3                            شيج      -0               عبداهلل       -1

 حسني -21                            حسن  -22            جعفر       -20

 .إبراهيم-29



 ] ۹۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 : نا سبع بنات هُ لامام عبدالرمحن السقاف و

       اء  يأسم -2                     هبية -9                فاطمة      -1         مريم      -2

 .                          علوية الصغرى -1        علوية الك ى -6   عامشة          -5

   

 

تسيع  سينةشيعبان  الرابع من شيهريوم اخلميس ؛ برتيم رمحه اهلل  تويف( يج

 .(هي023) ان مئةيوثم ةعرش

 ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف اإلمام أبوبكر السكران
 

هبية بنت عيب بن عبداهلل بياعلوي ابين عليوي الغييور ، وهيو  الرشيفة (جي

 .شقيق عمر املحضار وحممد ومريم

   

 

 : هم ذكورستة منهم  ؛ اثالثة عرش ولدً ب عقأ( يج

 (العيدروس)عبداهلل  -9              حسن  -1                حممد األك    -2

 .الشيج عيب -6               أمحد    -5             حممد األصغر   -2

 :بنات هنا سبع و

       علويييية    -2            ميييريم -9         فاطمييية         -1           هبيييية         -2

 .زينب -1                    خدجية -6              ة     عامش -5

   



 ] ۹٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

اإلميام أبيوبكر بعد وفاة الشيج عبدالرمحن السيقاف قيام مقاميه ابنيه ( يج

 .مدة سنتني ، وبعد وفاته قام مقامه اإلمام عمر املحضاريلالسكران 

   

 

 .(هي012) وعرشين وثامن مئة ىحدإ سنةيف رمضان برتيم رمحه اهلل تويف ( يج

 

 قافالسعبدالرمحن الشيخ بن اعبداهلل اإلمام 
 

 

 .(عربية) عامشة بنت حييى قنني( يج

   

 

سيبع  سينةودفين بانبيل ، ومحيل إىل تيريم ، لسيك البرمحيه اهلل تويف ( يج

 .(هي051) ان مئةيومخسني وثم

   

 

 .قافسعبدالرمحن الالشيج بن ابن عبداهلل ميلة شاباإلمام أبوبكر  هو( يج

   

 

 .شميلةاباإلمام أبوبكر  هو( يج

   



 ] ۹٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن عبداهلل ابن  (1)بن سامل (2)ينتسبون إىل عقيل( يج

 .الشيج عبدالرمحن السقاف

   

 

فعقييل وأبيوبكر إخيوة واليدهم سيامل بين ؛ هم أولد عمومة مبارشة ( يج

 .عبداهلل بن عبدالرمحن بن عبداهلل ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

   

 

ينتسبون إىل الشيج أ  بكر بن سيامل بين عبيداهلل بين عبيدالرمحن بين ( يج

 .عبداهلل ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

   

 

وهبا نشأ وتعلم حتيى  (هي323) تسعة عرشة وتسع مئة ولد برتيم سنة( يج

 .خرج ، ثم رحل إىل عيناتيت

   

                                                
 .(هي2000)تويف بعينات سنة ألف ( 2)

 .(هي312)من شهر ربيع أول سنة أربع وسبعني وتسع مئة  تويف باللسك ودفن برتيم ؛ العارش( 1)



 ] ۹٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

، لثالث بقني من شهر ذي احلجية ، ليلة األحد ؛ بعينات رمحه اهلل تويف ( يج

 .(هي331) اثنتني وتسعني وتسع مئة سنة

   

 

 : همذريته متفرعة جًدا ؛ فمنو( ذكًرا 29) ةثالث عشيرأعقب ( يج

 بعينيات سينةرمحه اهلل تويف :  ابن الشيخ أيب بكر بن سامل عمر املحضار -1

كثيرًيا ؛ ن وواملحاضيري مشيهور (هيي331) سبع وتسعني وتسيع مئية

 .ودوعن منهم ببيحان وحبان ومرخة

ثالثيني بعينات سينة رمحه اهلل تويف :  ابن الشيخ أيب بكر بن سامل احلامد -2

 .ن يف كثري من البلدانووآل حامد منترش (هي2090)ف بعد األل

أربيع  بعينيات سينةرمحه اهلل تويف :  ابن الشيخ أيب بكر بن سامل سنياحل -3

 .(هي2022) وأربعني بعد األلف

عشييرين  سنة الشحربرمحه اهلل تويف :  ابن الشيخ أيب بكر بن سامل أمحد -4

 .(هي2010) بعد األلف

بعينيات سينة ثيامن رمحيه اهلل تويف  : املابن الشيخ أيب بكر بن س سناحل -5

 .وذريته بعينات وسوربايا (هي2050)ومخسني بعد األلف 

قيرب  –عقبه ببيحيان وبياهلجرة  : خ أيب بكر بن ساملـابن الشي صالح -6

 .والغيهة واهلند وجاوا –قسم 



 ] ۹۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .عقبه بالسواحل وسيحوت ببالد قرجيا : ابن الشيخ أيب بكر بن سامل عيل -7

عقبه برخية ووادي العيني واهلنيد  : خ أيب بكر بن ساملابن الشي شيخان -0

 .وسورابايا وجاوا

 .منقرض : ابن الشيخ أيب بكر بن سامل عبداهلل األكرب -9

عقبيه برخيية وجيردان  : ابن الشيخ أيب بكر بن سـامل عبداهلل األصغر -20

 .وعمقان وجاوا

 .منقرض : ابن الشيخ أيب بكر بن سامل عبدالرمحن -11

 .منقرض : بكر بن ساملابن الشيخ أيب  جعفر -12

 .له ذرية قليلة انقرضوا : ابن الشيخ أيب بكر بن سامل سامل -13

   

 

بين حسين ابين  ينتسبون إىل السيد حممد أبو فطيم بن أ  بكر بن أمحد( يج

 .أ  بكر بن ساملالشيج 

   

 

ينتسبون إىل السيد أ  بكر بن حسن بن احلسني ابن الشيج أ  بكر بين ( يج

 .سامل ، وهم بعينات وجاوا واحلجاز

   

 

ينتسبون إىل السيد صالح بن حسن بن احلسني ابن الشيج أ  بكير بين ( يج

 .وباليهند –قبل شبام  –سامل ، وهم بخمور 



 ] ۹۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

ينتسبون إىل السيد عبداهلل بن عيب بن حمسن بن احلسني ابن الشييج أ  ( يج

بكر بين سيامل ، وهيم بعينيات والبيضياء ودثينية وجياوا واهلنيد والشيحر 

 .والقطن وتاربة

   

 

حلسيني ابين الشييج أ  بكير بين ينتسبون إىل السيد عيب بن حممد بن ا( يج

 .سامل ، وهم بعينات واهلند وجاوا

   

 

عبدالرمحن بن عقيل بن سامل بن عبداهلل بن عبدالرمحن بين ينتسبون إىل ( يج

 .عبداهلل ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

   

 

و يرج  (هيي331) اثنتني وتسعني وتسيع مئية ولد بقرية اللسك سنة( يج

باحلسني ابن الشيج أ  بكر بن سامل ، وأمره بسكنى حريضة فسكنها حتيى 

 .(هي2011) ني وسبعني بعد األلفتاثن تويف هبا سنة

   

 

بون إىل إبيراهيم بين عبيدالرمحن بين أمحيد بين حمميد بين عقييل ينتس( يج

 .السعودي بن عبداهلل بن عبداهلل ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

   



 ] ۹۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

اإلميام )نعم ؛ هنات أرس اشيتهرت بنسيبتها لاميام السيقاف ميع أن ( جي

اجلد اجلامع لكثري من األرس غيري أنا بعضيها عرفيت  (عبدالرمحن السقاف

 : بآل السقاف ؛ فمن أشهر تلك األرس 

يعود نسبهم إىل عبيداهلل بين عبيدالرمحن : آل بن إبراهيم وآل بن شيخان  -

 .السقاف

 .يعود نسبهم إىل عيب بن عبدالرمحن السقاف: آل عمر الصايف وآل طه  -

 .ىل عقيل بن عبدالرمحن السقافيعود نسبهم إ: آل باعقيل السقاف  -

وتوجد عامالت تعرف بآل السقاف تنسيب إىل أمحيد بين أ  بكير 

السكران وأخرى تنسب إىل عمر بن عيب بن أ  بكر السكران ، وإىل حسين 

 .، وإىل حممد بن عيب بن أ  بكر السكران بن عيب بن أ  بكر السكرانا

   

 

 .ينتسبون إىل السيد علوي بن عبداهلل ابن الشيج عبدالرمحن السقاف( يج

 

   



 ] ۱۰۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 قافالسبن الشيخ عبدالرمحن ااحلسني اإلمام 

 (.عربية)والدته هي بنت أمحد بن أ  بكر بن عبيد ( جي

   

 

 .(هي051) اثنتني ومخسني وثامن مئة برتيم سنةرمحه اهلل تويف ( يج

   

 

ينتسبون إىل أمحد مساوى بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبدالرمحن بين ( يج

 .حسني ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

   

 

 .برتيمرمحه اهلل تويف ( يج

   

(2) 

ينتسبون إىل السيد عبداهلل باحسني بن حممد بن عيب بن علوي بن أمحيد ( يج

 .بن حسني بن عيب املكي بن احلسني ابن الشيج عبدالرمحن السقافا

 

   

                                                
 .وهم من املشايج األفاضل وليسوا من آل باعلوي( آل باحسني)يوجد باهلجرين أرسة ( 2)



 ] ۱۰۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 قافالسبن الشيخ عبدالرمحن ام إبراهياإلمام 

 
 

 .(عربية) عويش بنت عبداهلل بلحاج بافضل( يج

   
  

 

 .ويثني عليهكان سيدنا عمر املحضار يعه م أخاه إبراهيم ( يج

   

 

 .ابن الشييج عبيدالرمحن السيقاف إبراهيمبن اعيل يإسمينتسبون إىل ( يج

 .غري هؤلء( اعيليآل إسم)وهنات عدد من األرس يعرفون بي 

   

(2) 

 .ن إىل أ  بكر البيتي ابن إبراهيم ابن الشيج عبدالرمحن السقافينتسبو( يج

 .ينتسبون إىل علوي عم الفقيه املقدم( آل البيتي)وهنات 

   

                                                
املعروفيون بالريضية ( البيتيي)يالحظ أن السادة آل البيتي بحجر وكنينة وميحمدة لييس مينهم ( 2)

 .والسويري وتريم



 ] ۱۰۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

ووالدتيه بنيت  (هيي305) مخيس وتسيع مئية برتيم سنةرمحه اهلل تويف ( يج

 .(عربية)باغريب من الشحر 

   

 

 .(هي015)تويف رمحه اهلل برتيم سنة مخس وسبعني وثميان مئة ( يج

  قافالسبن الشيخ عبدالرمحن ا علوياإلمام 

 

 

 .شقيق عبداهلل وفاطمةوهو  (عربية) عامشة بنت حييى قنني( يج

   

 

 .(هي061)ان مئة يسنة اثنتني وستني وثم برتيمرمحه اهلل تويف ( يج

   

 

اهلل بن أمحد بن ينتسبون إىل سقاف بن أمحد بن عبداهلل بن علوي بن عبد( يج

بن الشييج اعبدالرمحن بن أمحد بن عبدالرمحن بن علوي بن أمحد بن علوي 

 .عبدالرمحن السقاف

   

 

 .(هي2135) مخس وتسعني ومئتني وألف سنةرمحه اهلل تويف ( يج

   

 



 ] ۱۰۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
  فاسقال بن الشيخ عبدالرمحنالي اإلمام ع

 

 .(عربية)والدته هي بنت باثبتان من سيئون ( جي

   

بين حمميد املعلم طه بن عمر الصايف بن عبدالرمحن السيد ينتسبون إىل ( جي

 .قافبن عيب ابن الشيج عبدالرمحن السا

   

 .(هي2001) سبع بعد األلف بسيئون سنةرمحه اهلل تويف ( جي

   

ينتسبون إىل السيد عثامن بن طه بن عمر بن حممد الصايف بن عمر الصايف ( جي

 .ن حممد بن عيب ابن الشيج عبدالرمحن السقافبن عبدالرمحن املعلم با

   

 (.هي020)ان مئة يتويف رمحه اهلل برتيم يف شعبان سنة أربعني وثم( جي

 

   

 



 ] ۱۰٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
 اإلمام عقيل ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف

 

 (.عربية)مريم بنت سلم احلديلية ( جي

   

 .دفنت بمق ة قسم( جي

   

ينتسبون إىل السيد حممد باعقيل بن عبدالرمحن بن عقييل ابين الشييج ( جي

 .فعبدالرمحن السقا

   

ان مئة يوسبعني وثم ىحدإسنة ؛ شعبان شهر برتيم ؛ يف رمحه اهلل تويف ( جي

 (.هي012)
 اإلمام حممد ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف

 

ية بنت عيب بن عبداهلل بياعلوي ابين عليوي الغييور ، وهيو هب الرشيفة( جي

 .ومريم عمر املحضارشقيق أبوبكر السكران و

   



 ] ۱۰٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .هبية بنت عبداهلل بن حممد مجل الليل مقدم تربة قسم( جي

   

 .هي016برتيم سنة رمحه اهلل تويف ( جي

 ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف اإلمام عمر احملضار

هبية بنت عيب بن عبداهلل بياعلوي ابين عليوي الغييور ، وهيو  الرشيفة( جي

 .بكر السكران وحممد ومريم شقيق أ 

   

 

ب مخيس عقيأفلقيد  ؛ ن الييكورليس لامام عمر املحضار ذرية مي( يج

 : نا هُ  ؛ فقطبنات 

 مريم  -9                                      فاطمة      -1                         عامشة        -2

          .بنت انقرضت -5                           علوية      -2

   

 .سكرانبن أ  بكر الالعيدروس تاوجت بالسيد عبداهلل ( جي

   

 .سكرانبن أ  بكر اليب ع شيجتاوجت بال( جي

   



 ] ۱۰٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .ذريتي من ابنتي فاطمة: كان سيدنا عمر املحضار يقول ( جي

   

سيقاف ، الحمميد ابين الشييج عبيدالرمحن بن سيد علوي تاوجت بال( جي

 .هي ، وكان ُيعرف بصهر العيدروس015املتوىف برتيم سنة 

   

 .سقافالجعفر بن عبدالرمحن بن سيد عبداهلل تاوجت بال( جي

   

 

ثالث وثالثيني  سنة؛ وهو ساجد يف صالة الههر برتيم ، رمحه اهلل  تويف( يج

 .(هي099) وثميان مئة

  نقرضة أعقابهمالسقاف املالشيخ عبدالرمحن أوالد 
 

 

 .السقاف ستةعبدالرمحن شيجالهبم من أولد اعقأ انقرضتاليين ( يج

   

 

 : السقاف هماإلمام عبدالرمحنمن أولد انقرضت أعقاهبم اليين ( يج

 عمر املحضار -9حممد                           -1أمحد                                  -2

 .شيج -6جعفر                          -5                             حسن -2



 ] ۱۰۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 وعرشين ليلة مضت من شهر ىدح؛ إلبرتيم يوم األحد رمحه اهلل تويف ( يج

 .(هي013) ان مئةيتسع وعرشين وثم رجب سنة

   

 

سيبع  سينةدفنت السيدة هبية بنت الشيج عييب بين أ  بكير السيكران ( يج

أمحيد ابين الشييج عبيدالرمحن فوق ق  عمها  (هي391) وثالثني وتسع مئة

 .قافالس

   

ثالثيني  سينة، ادى اآلخيرة يمييج يف التاسع من ؛برتيم رمحه اهلل تويف ( يج

 .(هي090) وثميان مئة

   

 

ن عييب بين حمميد بين ى بنت حمميد بينعم ؛ فقد تاوج من السيدة ينسمن ( يج

وأنجبت له ولًدا أسامه عبيداهلل ، وعبيداهلل تياوج بالسييدة علويية  ،علوي 

أسيموه جعفيًرا ، وقيد تياوج جعفير بنت عمر املحضار وأنجبت ليه ابنًيا 

 ثيامن ومخسيني وتسيع مئية ب بنتني وابنًيا أسيموه عبيداهلل تيويف سينةوأعق

 .(هي350)

   

 

 .ل ؛ مل يتاوج بل كان حصوًرا( يج



 ] ۱۰۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

سيبع  مجيادى األوىل سينة ، الرابع منليلة األحد ؛ برتيم رمحه اهلل تويف ( يج

 .(هي091) وثالثني وثميان مئة

 ابن أبي بكر السكران عبداهلل العيدروساإلمام 
 

 .الصاحلة مريم بنت الشيج أمحد بن حممد بارشيد( جي

   

 

 : هم؛ ب مخسة بنني عقأ( يج

 .وستأيت ترمجته( صاحب عدن)أبو بكر العدين  -2

ا سينة تسيع وتويف هب( هي050)ولد برتيم سنة مخسني وثامن مئة :  شيج -1

وآل الصيليبية وهو جد آل عبداهلل بن شيج ( هي323)وتسع مئة  ةعرش

 .رملة وغريهاسحيل والشحر والاملعروفني بال

وتويف هبا سينة سيبع ( هي060)ولد برتيم سنة ستني وثامن مئة :  حسني -9

وهيو جيد آل العييدروس بثبيي وتاربية ( هيي321)رة وتسع مئة يعش

 .والريضة وغريها

وهيو جيد ( هي015)رتيم سنة مخس وسبعني وثامن مئة تويف ب: علوي  -2

 .آل العيدروس ببور وغريها

 .(انقرض)حممد  -5



 ] ۱۰۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 : نا هُ ؛ مخس بنات مام عبداهلل العيدروس لاو

 .هبية -5         طلحة     -2        كلثوم -9        خدجية      -1    رقية     -2

   

 

 ان مئييةيمخييس وسييتني وثميي بطريييق الشييحر سيينةمه اهلل يرحييتييويف ( يجيي

 .ودفن هبا ونقل إىل تريم،  (هي065)

   

 

 . عليه أخوه الشيج عيب بن أ  بكر السكرانصىلا ( يج

 

 اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران
 

 .(هي020) وثامن مئة ةعرش ثامن   سنة؛ ولد برتيم ( جي

   

 .الصاحلة مريم بنت الشيج أمحد بن حممد بارشيد( جي

   

ها أربيع يحيث أقيام بي ؛حر وغيل باوزير رحل يف طلب العلم إىل الش   (جي

صوًصا الفقهاء آل بياهراوة ، ثيم سنوات يف طلب العلم وُميجالسة أهله ُخ 

 .، كام أخي عن علمياء احلرمني رحل إىل عدن وزبيد



 ] ۱۱۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 : همن أشهر شيوخ( جي

 .وهو اليي رباه( هي099ت )املحضار  عمه عمر -2

 (.هي025ت )السيد اجلليل حممد بن حسن مجل الليل  -2

 (.هي061ت )السيد اجلليل حممد بن عيب موىل عيديد  -9

ج  -2  .(هي051ت )الشيج الصالح سعد بن عيب ُمدحن

 (.هي006ت )الشيج الفقيه حممد بن أمحد باقشري  -5

 .الشيج الفقيه عبداهلل بن عبدالرمحن باوزير -6

 .(هي002ت )لشيج أمحد بن حممد بن عبداهلل بن فضل بافضل ا -1

 .(هي015ت )الشيج العالمة إبراهيم بن حممد باهرما  -0

 .الشيج الفقيه حممد بن عيب باعديلة -3

 (هي090ت )الشيج العالمة مسعود بن سعد باشكيل  -20

 .الشيج العالمة زين الدين أبوبكر العثامين  -22

   

 : هتالمييمن أشهر ( جي

 (.هي003ت )السيد اجلليل عمر بن عبدالرمحن صاحب احلمراء  -2

 (.هي322ت )السيد اجلليل أبوبكر العدين ابن عبداهلل العيدروس  -1

 .(هي321ت )السيد حممد بن عبدالرمحن األسقع  -9



 ] ۱۱۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .(هي310ت )السيد املؤرخ أمحد بن عبداهلل بن علوي شنبل  -2

 (.هي309ت )بن أمحد باجرفيل الدوعني  الشيج الرباين حممد -5

 (.هي309ت )الشيج الفقيه حممد بن أمحد بافضل  -6

 الشيج قاسم بن حممد بن عبداهلل ابين الشييج عبيداللطيف العراقيي  -1

 (هي302ت )

 (.هي031ت )الشيج الفاضل الول حممد بن سهل باقشري  -0

 (.هي309ت )الشيج الفقيه حممد بن عبدالرمحن باصهي  -3

   

 :وهم ؛ ( السبعة الغواصني: )ب سبعة بنني يقال هلم أعق (جي

ان يتسيع وتسيعني وثمي وهو أك  أولد الشيج عيب ، تويف سينة: عمر   -2

 .(هي033) مئة

رين يثيالث وعشي تويف سينة( عني املكاشفني: )ويقال له : عبدالرمحن  -1

 .  (هي319) وتسع مئة

سيبع وتسيعني  ه للحيج سينةقيغريًقيا يف البحير يف طري تيويف: علوي  -9

 .(هي031) ان مئةيوثم

 .(هي301) اثنتني وتسع مئة تويف برتيم سنة: حممد  -2



 ] ۱۱۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ب ولًدا وقد أعق (هي321) اثنتني وأربعني وتسع مئة تويف سنة: عبداهلل  -5

يد قاسم وهو صاحب السقاية املشهورة( امشيخً )أسمياه   (2).بح 

 .وذريته ُمنقرضة( هي310) عرشين وتسع مئة ةسنتويف بمكة :أبوبكر  -6

سيت  الشيج عيب ، تويف سنةوالده وقد توىل اإلمامة يف مسجد : حسن   -1

 .(هي356) ومخسني وتسع مئة

 :هنا ؛ وله مخس بنات  

 .عامشة -5مريم             -2رقية           -9علوية              -1هبية            -2

  

عبداهلل بن عيب بن حسن ابين الشييج عييب بين أ  اإلمام ينتسبون إىل ( جي

 .بكر السكران

  

 تسع وثالثني بعد األلف سنة  –قرية قرب حلج   –بالوهط رمحه اهلل تويف ( جي

 .(هي2093)

  

                                                
طريق بني تريم وسيئون ؛ جتاه السويري ، وقد بني حديًثا مسجد  بالقرب تقع يف ال: حيد قاسم  ((2

 .من تلك السقاية امليكورة



 ] ۱۱۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

(2)

ثالث وثالثيني  املتوىف برتيم - صغراألينتسبون إىل أمحد شهاب الدين ( جي

أمحد شهاب الدين األك  ابن القايض بن عبدالرمحن ا -( هي2099) وألف

 ابن عبدالرمحن بن -( هي326) ست وأربعني وتسع مئة املتوىف برتيم سنة -

 .ابن الشيج عبدالرمحن السقاف عيب

  

مر نويدرة تريم وحفر فيها ثالث آبار هو ( جي أمحد شيهاب اليدين اليي عن

، وأمه وأم أخويه أ  بكر وحممد اهلادي السيدة سلمى بنت عبداهلل  األصغر

 .بن عمر باشيبانا

  

آل شيهاب اليدين وآل اهليادي ، :  أشهر أرس السادة آل شهاب اليدين( جي

 .بن هاروناوآل وآل الااهر ، وآل املشهور ، 

  

(1)

 واحيد وسيبعني سينة اهلنيدب توىفامل -ينتسبون إىل السيد حممد اهلادي ( جي

 .ك بن أمحد شهاب الدين األا -( هي312) وتسع مئة

   

                                                
ان القطن حالًيا( آل شهاب)ليس منهم ( (2  .سكا

 .(آل الشها )و ( آل شهاب) عرفون حاليا بأحور بيي( (1



 ] ۱۱٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 أربعيني وأليف بيرتيم سينة تيوىفامل -ينتسبون إىل السيد حممد اهليادي ( جي

 .ك بن أمحد شهاب الدين األا عبدالرمحن القايضابن  -( هي2020)

   

 ثالثني ومئة وألف برتيم سنة توىفامل -ينتسبون إىل السيد حممد املشهور ( جي

 .ابن أمحد بن حممد بن أمحد شهاب الدين األصغر -( هي2290)

  

 ثامن ومئتني وأليف املتوىف برتيم سنة -حممد الااهر  ينتسبون إىل السيد( جي

ابن أمحد بن عبداهلل الصالح بن حممد املشهور بين أمحيد بين  -( هي2100)

 .حممد بن أمحد شهاب الدين األصغر

   

سيبع وسيبعني ومئتيني  برتيم سينة توىفامل -ينتسبون إىل السيد هارون ( جي

 يدروس بين عييبابن عبداهلل بن عيب بن عبداهلل بن ع -( هي2111) وألف

 .بن حممد بن أمحد شهاب الدين األصغر

   

ينتسبون إىل السيد حممد فقيه بن عبدالرمحن بن الشيج عيب ابن اإلميام ( جي

وهم ليسوا ( آل بافقيه)ويعرفون اآلن يف املدينة املنورة بي . أ  بكر السكران

 .مد موىل عيديدمن آل بافقيه ذرية حم



 ] ۱۱٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
مخس  ر من شهر حمرم سنةييوم األحد لثنتي عش ؛رمحه اهلل برتيم ُتويف  ( جي

 .(سنة 11)وعمره يوم وفاته سبع وسبعون  (هي035) وتسعني وثميان مئة

 اإلمام أمحد بن أبي بكر السكران
 

 
 .وهو شقيق حممد األك  وحسن( عربية)فاطمة بنت سامل احلديلية ( جي

   

 
 .(ل إله إل اهلل) ن  م  ( 10000) ألًفا نيسبعكان ورده ربع القرآن و( جي

   

السيد عيب بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن عيب بن عقييل بين ينتسبون إىل ( جي

 .أ  بكر السكرانالشيج بن ااإلمام أحيمد عبداهلل بن أ  بكر بن علوي ابن 

   

وقد  (هي2202) وثامنني ومئة وألف ىحدإ سنة؛ بسيئون اهلل  رمحهتويف ( جي

 (.موارد األلطاف)ى كتابه ما أفرده بالرتمجة سبطه عمر بن سقاف ، وسن 

   

 
 :ان من أشهر البيوت البدوية التي تنتسب إىل أحيمد بن أ  بكر السكر (جي



 ] ۱۱٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 (9)بيت عقيل -9               (1)بيت سهل -1            (2)ةموديبيت حُ  -2

 بيت زين -6بيت حمسن                  -5             (2)بيت قرموص -2

 بيت كحوم - 3بيت دحوم                  -0               (5)بيت الكهال -1

 بيت اخلشش -21  بيت مشايج            -22بيت األخسف         -20

 .بيت قطبان -29

   

منور بن علوي بن عبدالرمحن بن عييب بين ليينتسبون إىل السيد عقيل ا( جي

 .أحيمد بن أ  بكر السكرانعقيل بن عبداهلل بن أ  بكر بن علوي بن 

   

أحييمد اإلميام بين ا السيد أمحد املساوى بن حممد مقليف ينتسبون إىل( جي

 .أ  بكر السكرانالشيج بن ا

 .إبراهيم بن عبدالرمحن السقافينتسبون إىل ( مساوىآل )وهنات 

   

                                                
 .ليس منهم آل محودة سكان الوهط( 2)

 .ليس منهم آل سهل بامتار يف أحور( 1)

 .ليس منهم بن عقيل سكان شبام( 9)

 .ليس منهم آل بن قرموص التميميني ، ول آل بن قرموص سكان تريم( 2)

 .ليس منهم آل الكهال سكان يافع وعدن( 5)



 ] ۱۱۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
تسيع وسيتني  سينة؛ ومحل إىل تريم ودفين هبيا باللسك رمحه اهلل تويف ( جي

 . (هي063 )وثميان مئة 

 (صاحب عدن) اإلمام أبوبكر العدني
 

 .(هي052)مئة  سنة إحدى ومخسني وثامن؛ ولد برتيم ( جي

   

 .الرشيفة عامشة بنت الشيج عمر املحضار( جي

   

 :ه من أشهر شيوخ( جي

 .والده اإلمام عبداهلل بن أ  بكر العيدروس -2

 .عمه الشيج عيب بن أ  بكر السكران -1

 .الشيج سعد بن عيب مدحج -9

  .الشيج عبدالرمحن بن عمر باهرما -2

   

 :ه المييتمن أشهر ( جي

 .ابن أ  بكر العدين ولده أمحد املساوى -2

 .السيد عبداهلل بن شيج بن عبداهلل العيدروس -1



 ] ۱۱۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 .السيد عبداهلل بن علوي بن عبداهلل العيدروس -9

 .خرمةيالفقيه عمر بام -2

 .الشيج أبوبكر باصهي -5

 .الشيج عبدالصمد اجلرداين -6

   

وأثنياء  (هيي000) ثيامن وثامنيني وثيامن مئية سينة حج ريض اهلل عنيه (جي

رجوعييه طيياف بييأرض اليييمن وصييادف وصييوله وفيياة السيييد عميير بيين 

فقصييده النيياس للتعاييية وطلبييوا منييه  - صيياحب احلمييراء -عبيدالرمحن 

  .هبا الستقرار بعدن فاستقرا 

   

سيبع  ولد سينة ، أمحد املساوى ُيدعىلعدين ولد واحد ا  بكر أامام ل (جي

 (سنة 11) سبع وعرشون ومات والده وعمره (هي001) وثامنني وثامن مئة

 (هيي311) رين وتسيع مئيةياثنتيني وعشي فقام مقام والده إىل أن تويف سنة

 .احممد وعقيل وقد انقرضا مجيعً :  ف ولدين مهاوخلا 

   

 (.هي322) أربع عرش وتسع مئة شوال سنة شهر يف رمحه اهللتويف ( يج

   

 



 ] ۱۱۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 خامتة الكتاب
 

ل يسعني يف ختام هييا الكتياب إل أن أمحيد اهلل عيىل توفيقيه ؛ أن 

ني ي من اهلل أن حييالدوحة املحمدية املباركة ، ساماًل  عفروبع  فني عىل عرا 

حرشين بمعييتهم ويف درجياهتم ؛ يا أماهتم ، وييميتني كما أحياهم ، وييكم

فالفرع يلحق بأصله ، وأن يلحق فروع أولئك الرجال بأصوهلم ، ويكرمنيا 

 .ربنا بالتعرف عىل سريهم والقتداء هبم ظاهًرا وباطنًا

 اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله  وصىل

 ا كثرًيا ، يوصحبه وسلم تسليمً 

  .واحلمد هلل رب العاملني

 علوي بن حامد بن حممد ابن شهاب الدين: وكتبه بيده 

(00361195010906)جوال                               



 ] ۱۲۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 الصفحة املوضوع

 5 مقدمة الكتاب

  

  والدة عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه

  لد بجوف الكعبةو عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهتاريج ميالد 

  والدة عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهخصوصيات 

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهكنية 

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهإخوة 

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهأول زوجات 

  لعيب بن أ  طالبموآخاة الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم 

  يتاوج بعد وفاة فاطمة عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه أولد

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه بنات

ن أولد عيب   ريض اهلل عنه شهداء كربالء م 

  ن أولد اإلمام عيب ريض اهلل عنهاملعقبون م  

  بمحمد بن احلنفيةالتعريف



 ] ۱۲۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  عيب ريض اهلل عنه يسمي أولده بأ  بكر وعمر وعثامن

  بعلم الفرام من الصحابة أعلم أهل املدينة املنورة 

 من السنة عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه مرويات

 يف فضل عيب ريض اهلل عنه بن حنبلاأمحد مقولة 

 يفتح حصون خي  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه

  أ  طالب ريض اهلل عنهعيب بن  مقتل

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه قاتل

  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنهالصالة التي طعن فيها 

ةيستخلف  عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه رين
ب  ة بن هن عدن   جن

ةبي عيب ريض اهلل عنهقرابة  رين
ب  ة بن هن عدن   جن

م اهلل وجهه يوم   استشهاده ُعمُر عيب بن أ  طالب كرا

  

  ولدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها

  إليه أولد الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم أحب  

  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلمالمكانة الاهراء عند 

  أصغر بنات الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم

  عن رأس أبيها رسال اجلاوتايح الاهراء 

  كنية فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها



 ] ۱۲۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  يوم أحد   أبيها ضمد جر تالاهراء 

  السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنهامشية 

  نساء املؤمنني دةُ السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها سي  

  خيطبان الاهراء ايأبوبكر وعمر ريض اهلل عنهم

  أبابكر وعمريرد له وسلم الرسوُل صىل اهلل عليه وآ

نُة    السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنهازواج سن

  ُعمُر فاطمة الاهراء عليها سالم اهلل يوم زواجها

  ُعمُر عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه يوم زواجه

  وصف عيب عمل زوجته الاهراء يف بيتها

 م  عمل بيته بني زوجته وأُ  يقسمعيب بن أ  طالب 
  ه 

 السيدة فاطمة الاهراء ريض اهلل عنهاأولد 

 خي  الاهراء بوفاته صىل اهلل عليه وآله وسلمالرسوُل 

  الاهراء ريض اهلل عنها بعد وفاة أبيهامدة بقاء 

  الاهراء ريض اهلل عنهاوفاة فاطمة 

  مر فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها يوم وفاهتاعُ 

  يصيب عىل الاهراء  عنهاملطلب ريض اهلل العباس بن عبد

  الاهراء ريض اهلل عنهافاطمة  زمن ومكان دفن

  فاطمة الاهراء ريض اهلل عنها ق  السيدة



 ] ۱۲۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
  

 يض اهلل عنهولدة احلسن ر

 يض اهلل عنهاحلسن ر عقيقة

  يض اهلل عنهة احلسن رتسمي

  يض اهلل عنهاحلسن ر مرضعة

  لعب احلسن جده املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم

  يض اهلل عنهاحلسن ر كنية

  يض اهلل عنهاحلسن ر ألقاب

  حيمل احلسن عىل عاتقهسلم آله صىل اهلل عليه والرسول 

  سلمآله صىل اهلل عليه والرسول شبه احلسن ريض اهلل عنه ب

  وسلماحلسن ريض اهلل عنه مع جده صىل اهلل عليه وآله 

  احلسن بن عيب يروي عن جده صىل اهلل عليه وآله وسلم

  أشهر األحاديث التي رواها احلسن ريض اهلل عنه

  حجا احلسن ريض اهلل عنه

 احلسن ريض اهلل عنه كرم

  احلسن ريض اهلل عنه يبايع باخلالفة الراشدة

 عدد املبايعني للحسن ريض اهلل عنه باخلالفة الراشدة 



 ] ۱۲٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  احلسن ريض اهلل عنه عندما بويع باخلالفة الراشدة ُعمرُ 

  فرتة اخلالفة الراشدة للحسن بن عيب ريض اهلل عنه

  بن عيب مع معاوية بن أ  سفيان صلح احلسن  

  رشوط احلسن بن عيب عىل معاوية عند الصلح

  احلسن ريض اهلل عنهزوجات 

قولة  اج  : )مصداقية من اون
  (مطالق  إنا احلسن بن عيب م 

  نامذج من املكثرين يف الاواج

  احلسن ريض اهلل عنهأولد 

  احلسن ريض اهلل عنهبنات 

  احلسن ريض اهلل عنهاملعقبون من أولد 

  احلسن ريض اهلل عنهوفاة 

  احلسن ريض اهلل عنهدفن 

  يوم وفاته ريض اهلل عنه احلسن   عمر

 

  يض اهلل عنه رنيولدة احلس

  يض اهلل عنه رنياحلس تسمية

  احلسني أصغر من احلسن

  يض اهلل عنه رنياحلس كنية



 ] ۱۲٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  يض اهلل عنه رنياحلس ألقاب

  يشبه الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم يض اهلل عنه رنياحلس

  يض اهلل عنه رنياحلس نقش خاتم

  يض اهلل عنه رنيولد احلسأ

  يض اهلل عنه رنياحلس تبنا

  يض اهلل عنه رنياحلساملعقبون من أولد 

  وفاة معاوية بن أ  سفيان ما حصل بعد

  امريض اهلل عنه احلسني بن عيبإىل  كتاب أهل الكوفة

  ريض اهلل عنهام عىل كتاب أهل الكوفةاحلسني بن عيب  رد

  امنهاستقبال أهل الكوفة لرسول احلسني بن عيب ريض اهلل ع

  صنيع وال الكوفة يومئي  

  للكوفة عبيداهلل بن زياديايد بن معاوية يرسل 

  للكوفة وقتله ليُمسلم بن عقيل  عبيداهلل بن زيادوصول 

ن مكة إىل العراق   خروج احلسني بن عيب ريض اهلل عنهام م 

  احلسني بن عيب ريض اهلل عنهام عدد أصحاب

  الب ريض اهلل عنهامقتل احلسني بن عيب بن أ  طم

 اهللعليه سالم احلسني اإلمام د ااستشهتاريج 

 ُعمر احلسني ريض اهلل عنه يوم استشهاده



 ] ۱۲٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 عدد قتىل أهل البيت يوم عاشوراء يف كربالء

  

  لقب زيد بن احلسن بن عيب بن أ  طالب

  أ  طالبمنصب زيد بن احلسن بن عيب بن 

 عن منصبهيعال زيد بن احلسن  ان بن عبدامللكيسليم

 منصبه إىلزيد بن احلسن  يديع عايابن عبدال عمر

 زيد بن احلسن بن عيب بن أ  طالبوفاة 

  يوم وفاته زيد بن احلسن بن عيب بن أ  طالبُعمُر 

  زيد بن احلسن بن عيب بن أ  طالبذرية 

  

نيبال التعريف سن   املثناى حن

ن  يالوالدة  سن   املثناى حن

ن  يال)سبب التسمية بي  سن   (املثناى حن

ن  يالزواج  سن   املثناى حن

  احلسن املثنى يقاتل يف معركة كربالء

ن  يالأولد  سن   املثناى حن

ن  يالوفاة  سن   املثناى حن

ن  يالُعمُر  سن   يوم وفاته املثناى حن



 ] ۱۲۷[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  

  والدة اإلمام عيب زين العابدين

  ولدة اإلمام عيب زين العابدين

  عيب زين العابدين مع جده عيب بن أ  طالب ريض اهلل عنه

  اإلمام عيب زين العابدينكنية 

  اإلمام عيب زين العابدينألقاب 

  اإلمام عيب زين العابديننقش خاتم 

  مام عيب زين العابدين ريض اهلل عنهالفرزدق يمد  اإل

  اإلمام عيب زين العابدينأولد 

  اإلمام عيب زين العابدينبنات 

  اإلمام عيب زين العابديناملعقبون من أولد 

  بعد استشهاد والده اإلمام عيب زين العابدين

  اإلمام عيب زين العابدينشعر 

  اإلمام عيب زين العابدينمؤلفات 

  اإلمام عيب زين العابدين عبادة

   امام عيب زين العابدينيدس السم ل الوليد بن عبدامللك

  إلمام عيب زين العابدينوفاة ا



 ] ۱۲۸[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
  

  حممد الباقراإلمام والدة 

  حممد الباقراإلمام تاريج ومكان ولدة 

   احلسني بن عيب ريض اهلل عنهام مع جده حممد الباقراإلمام 

  حممد الباقراإلمام كنية 

  بالباقر حممد الباقراإلمام سبب تسمية 

  حممد الباقراإلمام ألقاب 

  حممد الباقراإلمام نقش خاتم 

  حممد الباقراإلمام شعر 

  حممد الباقراإلمام أولد 

  حممد الباقراإلمام بنات 

  حممد الباقراإلمام املعقبون من أولد 

  حممد الباقراإلمام عبادة 

  حممد الباقراإلمام تاريج ومكان وفاة 

  حممد الباقراإلمام مكان دفن 

  باقر يوم وفاتهال حممداإلمام  ُعمرُ 



 ] ۱۲۹[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
  

  اإلمام جعفر الصادق والدة

  اإلمام جعفر الصادق تاريج ومكان ولدة

  مرتني جعفر الصادق ريض اهلل عنه يلدأبوبكر الصديق 

  اإلمام جعفر الصادقكنية 

  اإلمام جعفر الصادقألقاب 

  اإلمام جعفر الصادقنقش خاتم 

  اإلمام جعفر الصادقأولد 

  اإلمام جعفر الصادقبنات 

  اإلمام جعفر الصادقاملعقبون من أولد 

  اإلمام جعفر الصادقتاريج ومكان وفاة 

  

  لكاظمموسى ااإلمام  والدة

  موسى الكاظماإلمام  دةلومكان وتاريج 

  موسى الكاظماإلمام كنية 

  موسى الكاظماإلمام ألقاب 

  موسى الكاظماإلمام نقش خاتم 



 ] ۱۳۰[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  موسى الكاظماإلمام تاريج ومكان وفاة 

  

  ييض  رن اإلمام عيب العُ والدة 

  ييض  رن اإلمام عيب العُ تاريج ومكان ولدة 

 ييض  رن عُ بال ييض  رن اإلمام عيب العُ سبب تسمية 

 ييض  رن اإلمام عيب العُ كنية 

 يف إخوانه ييض  رن اإلمام عيب العُ ترتيب 

  ييض  رن اإلمام عيب العُ أولد 

  ييض  رن اإلمام عيب العُ املعقبون من أولد 

  ييض  رن اإلمام عيب العُ تاريج ومكان وفاة 

  ييض  رن  العُ اإلمام عيبتدمري مآثر 

  بالرتجيمة ييض  رن اإلمام عيب العُ من أفرد 

  

ييض  ينتقل إىل البرصة   اإلمام حممد بن عيب الُعرن

ييض     كنية حممد مجال الدين ابن عيب الُعرن

ييض     أولد حممد مجال الدين ابن عيب الُعرن

ييض  بنات حممد مجال الدين    ابن عيب الُعرن

ييض  املعقبون من أولد   حممد مجال الدين ابن عيب الُعرن



 ] ۱۳۱[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

ييض  مكان وتاريج وفاة   حممد مجال الدين ابن عيب الُعرن

  

ى  يسن
  النقيب والدة اإلمام ع 

ى السبب تسمية  يسن
  بالرومي نقيباإلمام ع 

ى كنية  يسن
  لنقيب ااإلمام ع 

ىأولد  يسن
   النقيب اإلمام ع 

ى بنات  يسن
  النقيب اإلمام ع 

ى تاريج ومكان وفاة  يسن
   النقيباإلمام ع 

ى قصيدة الشيج عيب يف مد   يسن
   النقيباإلمام ع 

  

  إىل اهللاسم املهاجر 

  إىل اهللاملهاجر تاريج ومكان ميالد 

  املهاجر إىل اهلل ةجره

  حرضموتأرض ل املهاجر إىل اهلل إىل ووص

  املهاجر إىل اهللأولد 

  املهاجر إىل اهللوفاة 

  املهاجر إىل اهلل املهاجرون بصحبة



 ] ۱۳۲[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 

 

  مكان ولدة عبيداهلل ابن املهاجر إىل اهلل

  ر إىل اهللأولد عبيداهلل ابن املهاج

 عبيداهلل ابن املهاجر إىل اهللأشهر شيوخ 

 تاريج ومكان وفاة عبيداهلل ابن املهاجر إىل اهلل

 

 علوي املبتكرمكان ولدة 

 علوي املبتكروالدة 

 علوي املبتكرأولد 

 علوي املبتكروفاة

  

  مكان وتاريج ميالد حممد موىل الصومعة

  حممد موىل الصومعة ينتقل إىل بيت ُجبنري

  أولد حممد موىل الصومعة

  تاريج ومكان وفاة حممد موىل الصومعة

  ُعمر حممد موىل الصومعة يوم وفاته



 ] ۱۳۳[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

 
  

  وىل الصومعةولدة علوي املبتكر ابن حممد م

  والدة علوي املبتكر ابن حممد موىل الصومعة

  (بيت جبري)وصف منطقة 

  كنية علوي املبتكر ابن حممد موىل الصومعة

  أولد علوي املبتكر ابن حممد موىل الصومعة

  وفاة علوي املبتكر ابن حممد موىل الصومعة

  بتكرالفقيُه عبُد العهيم الرتيمي احلامتي يمد  علوي امل

  

  ولدة عيب خالع قسم

  (خالع قسم)سبب التسمية بي 

  خالع قسم أول من يستوطن تريم

  علوي برتيم  أخالع قسم يبني أول مسجد آلل 

  أولد خالع قسم

  وفاة خالع قسم برتيم

  

  ولدة حممد صاحب مرباط



 ] ۱۳٤[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  مرباطوالدة حممد صاحب 

  سفره يف طلب العلم

  حممد صاحب مرباط أشهر تالميي

  أولد حممد صاحب مرباط

  تاريج ومكان وفاة حممد صاحب مرباط

 

  ميالد علوي عم الفقيه املقدم

  والدة علوي عم الفقيه املقدم

  أولد علوي عم الفقيه اليين نرشوا اإلسالم يف العامل

  سادة آل النضريال

  سبب التسمية آلل النضري

  بن ُسميطاالسادة آل 

  السادة آل بامغفون

  مشاهري السادة آل با مغفون

  قرابة بني السادة آل بامغفون وآل باعبود مغفون

  السادة آل با ة

  السادة آل عيديد

  السادة آل بافقيه



 ] ۱۳٥[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  السادة آل باساكوته

  مع تريمعالقة آل باساكوته بجا

  السادة آل بافرج

  السادة آل احلداد

  وفاة علوي عم الفقيه املقدم

  

  سيدنا الفقيه املقدم ميالد

  والدة الفقيه املقدم

م   أشهر مشايج الفقيه املقدا

م   زوجة الفقيه املقدا

  وفاة السيدة زينب أم الفقراء

  ملفقيه املقدا اأولد 

  مالفقيه املقدا وفاة 

  (أب تريم) مالفقيه املقدا 

  

  والدة سيدنا علوي الغيور

  (علوي الغيور)سبب التسمية بي 

  سيدنا علوي الغيورأولد 



 ] ۱۳٦[ ------------------------------------------------- اعرف أهلك أيها العلوي

  

  سيدنا علوي الغيوروفاة تاريج 

  

  والدة عيب موىل الدرت

  سيدنا عيب موىل الدرتأولد 

  سيدنا عيب موىل الدرتتاريج وفاة 

 

  والدة اإلمام عبداهلل باعلوي

  كان ميالد اإلمام عبداهلل باعلويمتاريج و

  اإلمام عبداهلل باعلوي مع جده الفقيه املقدم

  بداهلل باعلوي بمكةاإلمام ع

  أشهر أولد اإلمام عبداهلل باعلوي

  السادة آل الشيبة

  السادة آل الشيب

  السادة آل بروم

  السادة آل باجحدب

  السادة آل بابريك

  السادة آل اخلرد

  السادة آل اخلون
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  السادة آل األكسح

  السادة آل بارقبة

ر   السادة آل املنفا

 عمر حامد حامد بنلسيد ا

  السادة آل وطب

  السادة آل مرزق

  السادة آل فدعق

  السادة آل مدهر

  السادة آل مطهر

  السادة آل مدحيج

  السادة آل أبو نمي

 وفاة اإلمام عبداهلل باعلوي

 

  والدة سيدنا أمحد الشهيد

  أولد سيدنا أمحد الشهيد

 مد صاحب العامممحم

 (أبو مريم) حممد بن عمر

  السادة آل باعمر
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  (سكان القرين)السادة آل البار 

  السادة آل باحسن

  انيالسادة آل خنيم

  السادة آل بلفقيه

  السادة آل البي 

  السادة آل اجلفري

  السادة آل الكاف

  (أمحد الشهيد)سبب التسمية بي

  الفقيه املقدموفاة أمحد الشهيد ابن 

 

  والدة سيدنا عيب ابن الفقيه املقدم

  أولد عيب ابن الفقيه املقدم

  السادة آل باشيبان

  السادة آل شنبل

  السادة آل الشاطري

  السادة آل احلبيش

  (احلبيش)سبب تسمية السيد أ  بكر احلبيش بي 

 (ب صاحب الشع)أمحد احلبيش 
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  احلبيب أمحد بن زين احلبيش بأمحد احلبيش

  احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش بأمحد احلبيش

  احلبيب عيب بن حممد احلبيش بأمحد احلبيش

  (صاحب روغة) -الشيبة  -حممد مجل الليل 

  السادة آل بن سهل

  السادة آل القدري

  السادة آل باهارون

  السادة آل الَّسي

  اجلنيد السادة آل

  وفاة سيدنا عيب ابن الفقيه املقدم

 

  ويلةموىل الد حممدسيدنا والدة 

  ويلةموىل الد حممدسيدنا ميالد 

  سيدنا حممد موىل الدويلةأولد 

  قصة حممد موىل الدويلة مع سلطان حرضموت

  ينالسادة آل باعبود خربشا

  السادة آل اهلندوان

  السادة آل مقيبل
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  السادة آل موىل خيلة

  من آثار السيدة عبدالرمحن موىل خيلة

  بن حييىاالسادة آل 

  سقافال عالقة حممد موىل الدويلة باإلمام عبدالرمحن

  ويلةموىل الد حممدسيدنا  وفاة

 

  اإلمام عبدالرمحن السقاف

  لسقافوالدة اإلمام عبدالرمحن ا

  للعلم اإلمام عبدالرمحن السقافطلب 

  شيوخ اإلمام عبدالرمحن السقاف

  اإلمام عبدالرمحن السقافأولد 

  اإلمام عبدالرمحن السقافبنات 

  اإلمام عبدالرمحن السقافوفاة 

 

  بكر السكران اإلمام أ والدة 

 بكر السكران اإلمام أ أولد 

 بكر السكران اإلمام أ بنات 

 يقوم بمقام أبيه اإلمام أبوبكر السكران
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  بكر السكران اإلمام أ وفاة 

 

  قافالس عبداهلل بن عبدالرمحناإلمام  والدة

  قافالس عبداهلل بن عبدالرمحناإلمام وفاة 

  باشميلةاإلمام أبوبكر 

  ب مسجد باشميلة املعروف بحافة الرضيمةصاح

  بن عقيل بقرية اللسكاسادة آل ال

  بن عقيل بآل الشيج أ  بكر بن ساملاعالقة آل 

  (صاحب عينات)سادة آل الشيج أ  بكر بن سامل ال

  (صاحب عينات)ميالد الشيج أ  بكر بن سامل 

  (صاحب عينات)الشيج أ  بكر بن سامل وفاة 

  رس السادة اليين ينتسبون للشيج أ  بكر ابن ساملأشهر أ

  سادة آل العطاسال

  السيد عمر بن عبدالرمحن العطاس

  بن إبراهيم السقاف بقسماسادة آل ال

  

  والدة احلسني ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  قافاحلسني ابن الشيج عبدالرمحن السوفاة 
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  سادة آل مساوىال

  سيد أمحد مساوىالوفاة 

 

  والدة إبراهيم ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  وفاة إبراهيم ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  عالقة إبراهيم بن عبدالرمحن السقاف بأخيه عمر املحضار

  سادة آل إسامعيل بالشحرال

  سادة آل البيتي بحجرال

  بكر البيتي وفاة السيد أ 

  

  والدة علوي بن عبدالرمحن السقاف

  علوي بن عبدالرمحن السقافوفاة 

  بسيئون( السقاف)السادة آل فرقا 

  وفاة السيد سقاف املعروف بفرقا

  

 والدة عيب بن عبدالرمحن السقاف

 اة عيب بن عبدالرمحن السقاففو

 السادة آل طه بن عمر الصايف
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  د طه بن عمر الصايفيالسوفاة 

  والدة عقيل بن عبدالرمحن السقاف

  اة عقيل بن عبدالرمحن السقاففو

  السادة آل باعقيل

 

  والدة حممد بن عبدالرمحن السقاف

  ة حممد بن عبدالرمحن السقافجوز

  اة حممد بن عبدالرمحن السقاففو

  

  والدة اإلمام عمر املحضار

  اإلمام عمر املحضاربنات 

  دنا عمر املحضارزوج عامشة بنت سي

  زوج فاطمة بنت سيدنا عمر املحضار

  مقولة سيدنا عمر املحضار عن ذرية ابنته فاطمة

  زوج مريم بنت سيدنا عمر املحضار

  بنت سيدنا عمر املحضار علويةزوج 

  سيدنا عمر املحضار فاةو
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  املنقرضة أعقاهبمعدد أولد السقاف 

  أولد السقاف املنقرضة أعقاهبم أسامء

  وفاة أمحد ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  نبش ق  أمحد ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  ابن الشيج عبدالرمحن السقاف سنوفاة ح

  زواج جعفر ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  حصوًرا شيج ابن الشيج عبدالرمحن السقاف

  فاة شيج ابن الشيج عبدالرمحن السقافو

 

 اإلمام عبداهلل العيدروس والدة

 اإلمام عبداهلل العيدروس دولأ

  اإلمام عبداهلل العيدروس بنات

  اإلمام عبداهلل العيدروس وفاة

  اإلمام عبداهلل العيدروس صيب عىل أخيهالشيج عيب يُ 

  

  الشيج عيب بن أ  بكر السكرانميالد 

  الشيج عيب بن أ  بكر السكرانوالدة 
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  رحلته يف طلب العلم

  الشيج عيب بن أ  بكر السكرانشيوخ 

  الشيج عيب بن أ  بكر السكرانتالميي 

  الشيج عيب بن أ  بكر السكرانأولد 

  ن أ  بكر السكرانالشيج عيب ببنات 

  السيد عبداهلل بن عيب صاحب الوهط

  وفاة عبداهلل بن عيب صاحب الوهط

  السادة آل شهاب الدين

  حافة النويدرة برتيم

  أشهر أرس السادة آل شهاب الدين

  السادة آل اهلادي

  السادة آل املشهور

  السادة آل الااهر

  بن هاروناالسادة آل 

 يب بن أ  بكر السكرانالشيج عوفاة 

  

  والدة أمحد بن أ  بكر السكران

  ورد أمحد بن أ  بكر السكران اليومي
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  سادة آل عيب بن عبداهلل السقاف بسيئونال

  وفاة احلبيب عيب بن عبداهلل السقاف

  األرس البدوية التي تنتسب ألمحد بن أ  بكر السكران

  أمحد بن أ  بكر السكرانفاة و

  

  بكر العدين اإلمام أ  ةدول

  بكر العدين اإلمام أ  ةدالو

  بكر العدين اإلمام أ  خوشي

  بكر العدين اإلمام أ  مييالت

  إىل عدن بكر العدين اإلمام أ  انتقال

  بكر العدين اإلمام أ  ذرية

  بكر العدين اإلمام أ  فاةو

  خاتيمة الكتاب
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 ن إصدارات وحتقيق م  
 بن شهاب الدين املطبوعةاالدكتور علوي بن حامد 

( 100)يقيع الكتيياب يف  :  م نن دعناء رتسنول اهلل (1)

الثابتية التيي  صفحة وحيتوي عىل أهم األدعيية النبويية

حيتاجها املسلم يف حياته اليومية ، حيث استخرجت تلك 

ات الست ، وأضيف للكتياب السيور األدعية من األمه

سيورة ييس ، )ا مثيل ا أو أسيبوعيً املأثورة قراءهتا يومًيي

 .مع ذكر الدليل( وسورة الكهف ، وسورة امللك

تصننحيا األفهننام فيمننا ينسننب إىل نبينننا عليننه  (2)
صفحة وحيتيوي ( 120)الكتاب يقع يف  : الصالة والسالم

رسيولنا ا عيىل ا مكييوبً ا موضوعً عىل أكثر من ستني حديثً 

ياظ وعيوام النياس  صىل اهلل عليه وآله وسلم يتداوهلا الُوعا

ن أقوال بع  الصحابة وغيريهم   بينهم ، علاًم بأنا بعضها م 

وبعضها معناه ثابت ولكن اللفظ املشهور موضوع ، فنبهنيا 

 .عىل اللفظ الثابت ؛ ليرتت اللفظ املوضوع

صيفحة ، ( 10)يقيع الكتياب يف  : الكفاءة يف النكاح (3)

املال ومثل الدين واجلامل ؛ وفيه املسامل التي تيكر يف الكفاءة

ع الكتاب يف مسألة  مليا ( كفاءة النسب)والنسب ، وقد توسا

ل  ، وناقش األحاديث الواردة يف املسيألة  دن ن جن
يدور فيها م 

إذا جاءكم مين )بتفصيل وحكم عليها ، وأثبت أنا حديث 

 .حديث ضعيف( ترضون دينه وخلقه فاوجوه
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يضي (4)
 
ر
 
( 220)يقيع الكتياب يف  : اإلمام علي الع

ييض  اليي هو أصغر أولد  ف الكتاب بالُعرن صفحة  وُيعر 

اإلمام جعفر الصادق ، وهيتم بدراسة مروياته من السنة 

مثل جامع الرتميي ومسند ؛ املطهرة يف أشهر مصنفاهتا 

أمحد ابن حنبل ، وحيتوي الكتاب عىل دراسية ألنسياب 

 .اإلمام يف العامل اإلسالمي ، ومآثره العلمية ذرية هيا

( 256)الكتيياب يف :  اإلمننام موتسننى الكنناظم (5)

وهو تعريف باإلمام موسى الكاظم من خيالل  ،صفحة 

كتب أهل السنة ، وفيه مجع مرويات اإلمام الكاظم مين 

كتب احلديث املشهورة ، ويف الكتاب مجع ألولد سيدنا 

واضيح يف روايية سينة  عيب بن أ  طالب اليين هلم أثير

ا للسينة املطهيرة ، راويً ( 10)جدهم املصطفى وعددهم 

كام ُعني الكتاب بدراسية أنسياب ذريية اإلميام موسيى 

 .الكاظم يف العامل

( 263)يقيع الكتياب يف :  اإلمام إتسحاق املؤمتن (6)

صفحة ، وهو ترمجة علمية لامام إسحاق املؤمتن ، أحد 

سيييدة نفيسيية أولد سيييدنا جعفيير الصييادق وزوج ال

املشهورة يف مرص ، ويف الكتاب تعريف بالسييدة نفيسية 

هي ،  وفيه مجيع ملروييات امليؤمتن مين 100املتوفاة سنة 

كتب السنة املطهرة ، ودراسة ليريته ومكيان تواجيدهم 

يف العامل ، كام حيتوي الكتاب عىل عرض مترص ليبع  

 .خصوصيات اإلمام عيب بن أ  طالب
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هب بن  (7)
 
ه يف الكتب التسنعة ودور  يف مرويات و

ِّ
ب
 
ن
 
م

رتسالة ماجستري مقدمة يف األردن جلامعة ) اإلتسرائيليات
صييفحة ( 130)يقييع هيييا الكتيياب يف  :( آل البينن 

وحيتييوي عييىل مجييع مرويييات التييابعي اليييامين املشييهور 

من كتب احليديث ( هي 222وهب بن ُمنباه املتوىف سنة )

دوره يف رواييية املشيهورة باألمهييات التسييع ، ثييم بيييان 

اإلرساميليات ومدى إيامنه هبا ، مع بيان خطيورة روايية 

 .اإلرساميليات وذكر أمثلة عىل ذلك

فتا امللك العلي بصحة حديث باب مديننة العلنم  (8)
صييفحة، ( 201)يقييع الكتيياب يف :  [حتقيننق] علنني

أنيا مدينية العليم )والكتاب يتكلم عن صحة حيديث 

ة من أممة السيلف حيث ينقل تصحيح مجل( وعيبي باهبا

للحديث أمثال حيييى بين معيني وابين جريير الطي ي 

وحتسيني ابين حجير العسيقالين   واحلاكم والسييوطي

كيام ُينياقش مين يييهب إىل   والسخاوي والعالمي ليه

  .احلكم بوضعه وفق قواعد أممة اجلر  والتعديل

يقييع : مقدمننة يف علننوم احلننديث ومصننطلحه (9)

ر جيامعي لطيالب صفحة ، وهو مقر( 120)الكتاب يف 

الدراسات اإلسيالمية بكليتيي الرتبيية والبنيات بسييئون 

وحيتوي عىل مجلة من مباحث عليم ( جامعة حرضموت)

اء يخترصة ملشياهري علمييمصطلح احلديث ، وتراجم مي

ف  احلديث اليين أسهموا يف إثراء عليم األثير ، كيام ُيعير 

  .الكتاب بالكتب التسعة التي تعد أمهات كتب احلديث
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  إزالة اخلطر عمنن مجنع بنني الصنالتني يف احلضنر (11)

صفحة ، ويناقش املؤليف ( 151)يقع الكتاب يف  :[ حتقيق]

فيه مسألة اجلمع بني الصالتني يف احلرض من غري عير ميرض 

ول مطر ول سيفر ، وينياقش أدلية املسيألة ، ميع ذكيره آلراء 

 ر ،يلقصالصحابة ريض اهلل عنهم اليين رووا حديث اجلمع وا

ج عيىل آراء الفقهياء يف ومدى فهمهم هليه األحادييث ، وُيعير 

 .املسألة وينقل كالمهم فيها

 :تسلسلة غزوات الرتسول صلى اهلل عليه وآله وصحبه وتسلم (11-21)
ن عرشة أعداد كيام يف األغلفية ، وهيي عبيارة عين كتابية معيا ة لغياوات  تتكون م 

السينة املطهيرة ، ميع ذكير العي   الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم مأخوذة من كتيب

حتيى ؛ من أحداث الغاوة ، وكتبيت بطريقية السيؤال واجليواب  ةس املستفادووالدر

 .يسهل عىل القاري حرص املعلومات
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صيفحة ، ( 200)يقع الكتياب يف :  أزواج الرتسول( 21)

ويتناول أزواج الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم ؛ بيدًءا 

جييية ريض اهلل عنهييا إىل هناييية زواجاتييه ، بسيييدتنا خد

زواجييه ميينهنا ، مييع ذكيير  ويتعييرض ملهييرهنا وسييبب 

م رات تلك الاجيات ورد شبه املسترشقني يف ذلك، كيام 

صىل اهلل عليه وآله وسيلم  جاء يف الكتاب خطبة الرسول

 .قبل خدجية وسبب عدم قبول تلك اخلطبة

صييفحة،  (32)يقييع الكتيياب يف  : هدينة العننروس(22) 

،  ، وحقيوق الياوجني وفيه كيفية الختيار احلسن للاوجة

وما يفعله الرجل واملرأة ليلة زفافهام وفيق السينة املطهيرة ، 

وما حيتاج ملعرفته القادمني عىل الاواج مين أميور معيارشة 

( ميا يفعليه الرجيل ليلية زفافيه)النساء ، وفيه باب بعنوان 

وخيتم ( وجتيهما حيل للرجل مين ز)وكيلك باب بعنوان 

الكتاب بالتنبيه ليبع  األخطياء الشيامعة التيي يقيع فيهيا 

 .بع  املتاوجني ، وكيفية حلها

ب اجلميل  علنى أهنل اجلنرح والتعنديل (23) 
ْ
ت
 
 الع

صيفحة ، وحيتيوي ( 120)يقع الكتياب يف  :[ حتقيق]

مسيألة  يفالكتاب عىل مناقشة أممية اجلير  والتعيديل 

يه املسيألة بالسيلطة توثيق وتضعيف الرجال وعالقة ه

، فاملؤلف يعتب عىل أممة اجلر  والتعيديل يف  واحلكام

وحمبيييهم ، وتييوثيقهم  تضييعيفهم ألمميية أهييل البيييت

 .اذجيألعدامهم ، ويناقش هيه القضية بيكر النم
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 يقييع الكتيياب يف  :ن يف األدب النبننويواألربعنن( 24)

ا كلهيا ا نبوًيين حيديثً عوصفحة ، ويف الكتاب أرب( 02)

اآلداب التي بعث هبا رسولنا صىل اهلل علييه وآليه  حول

ه برتمجية ميتن احليديث وأعقبُتي ، حيث ذكيرُت   وسلم

الصحا  اليي يروي احلديث ، ثيم ذكير سيبب ورود 

ثيم  ،  احلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 .تلخيص ألهم اآلداب املستفادة من ذلك احلديث

وي احلداد خياطب أهل األمام عبداهلل بن عل (25) 
صفحة ، وفيه كيف أنا ( 20)يقع الكتاب يف : عصرنا

وكأنه ( هي2291 ت)اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد 

خياطب أهل عرصنا يف تشيخيص أميراض جمتمعنيا ، 

مثل مناداته بالتخصص العلمي ، وعدم التضجر من 

الفقر، واملناداة بعدم التمسح بالقبور ، وعيدم طاعية 

 .الج...ملطلقة للنساء الرجال ا

 الركعننة ال تنندرك بننالركون (26)
ع
 نفننث الننرون بننأن

صيفحة ، وفييه أن ( 260)يقع الكتياب يف  : [حتقيق]

درات الركعة بالركوع ميع اإلميام ليسيت حميل إمسألة 

املسلمني ، ويضعف حديث املسيألة ، وييرى  بنياتفاق 

فاحتيية ناقصيية وغييري الأنا الركعيية التييي ل تقييرأ فيهييا 

يحة للحديث املتواتر يف ذلك، ويؤيد كالمه بيآراء صح

علييامء متقييدمني يقولييون بيييلك أمثييال ابيين خايميية 

 .والصبغي وابن حام والسبكي والعراقي وغريهم
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( 00)يقع الكتاب يف  : الرتسول قبل البعثة (27)

دراسة مبسطة ألحوال رُسولنا  صىل اهلل صفحة ، وهو 

الكثري من األشياء  عليه وآله وسلم قبل بعثته ؛ فهنات

قبل  التي نجهلها عن حياته صىل اهلل عليه وآله وسلم

بعثته ، والتي يمثل معرفتها تسلية خلواطر قلوب كثري 

وقد جاء الكتاب عىل شكل سؤال وجوال   .من املسلمني

 .ومستلة معلوماته من كتب السنة املطهرة الصحيحة

كتاب يقع ال:  ال تستلزم ضبطهم عدالة الصحابة (28)

تخصصة يف ياب دراسة مييعد هيا الكت، وصفحة ( 00)يف 

عدالة )حيث تيكر كتب مصطلح احلديث  ؛علوم احلديث 

 ن  فأحببت أ همضبطمل تيكر مسألة و( همناهلل ع الصحابة ريض

 .كمل مشوار السلفأ

يسهو وينسى؟  هل جيوز للصحا  أن  : ومسألة الضبط تعني        

صىل اهلل عليه وآله  قد حصل للرسول أنا النسيانفي الكتاب ف

  .ريض اهلل عنهممن الصحابة  ، وكيلك نسيان مجلةوسلم 

 
( 250)يقع هيا الكتاب يف :  تاريخ اخللفاء الراشدين( 29)

صفحة وحيتوي عىل ترمجة علمية للخلفاء الراشدين ، ومدة اخلالفة 

تعريف الراشدة التي حددها الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم ، وال

بشخصياهتم مع أرسهم وزوجاهتم ، وأهم األحداث التي حصلت 

كام يوجد بالكتاب استعراض ألولد اخللفاء . أثناء خالفتهم

اخللفاء ببعضهم وأنه مل  ةالراشدين اخلمسة وبناهتم ، وكيلك عالق

 . يكن بينهم خالف وخصومة عىل الطالق
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( 210)يقع الكتاب يف :  الرتسول قبل اهلجرة (31)

دراسة ألحوال رُسولنا  صىل اهلل عليه صفحة ، وهو 

؛ وما لقيه املسلمون من  إىل اهلجرة وآله وسلم مني بعثته

معاناة يف العهد املكي ، حتى أذن هلم الرسول صىل اهلل 

يف اهلجرة إىل احلبشة ، وما لقيه  عليه وآله وسلم

كيف فقد الرسول ، واملسلمون من حصار يف الشعب 

خدجية ،  بموت أ  طالب ، والدفء بموتاحلامية 

 .حتى أذن له احلق تبارت وتعاىل يف اهلجرة إىل يثرب

 يقييييع الكتيييياب يف  : األربعننننني النوويننننة( 31)

هو رش  مبسيط لكتياب اإلميام صفحة ، و( 256)

؛ شهور ، وقد ضبطت احلديث باحلركياتالنووي امل

ميع ترمجية  لسالمة النطق ، وخرجته  رجًيا علمييا ،

ثييم ذكيير سييبب ورود صييحا  راوي احلييديث ، لل

 ،  احلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسيلم 

 .الفوامد املستفادة من احلديث أهمت ثم خلص

يقع الكتاب يف :  الرتسول بعد اهلجرة (32)

دراسة ألحوال رُسولنا مني صفحة ، وهو ( 211)

وصوله إىل املدينة ، وكيفية اإلخاء بني املهاجرين 

ألنصار ، وبناء املسجد ، وتأسيس الدولة اإلسالمية ، وا

وترشيع األحكام ، حتى أذن اهلل لنبينه باجلهاد وماطبة 

 .صىل اهلل عليه وآله وسلم العهمى ، إىل وفاتهالدول 
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( 200)يقع الكتاب يف  : مرض الرتسول ووفاته (33)

رُسولنا  صىل اهلل عليه وآله  رضملدراسة صفحة ، وهو 

كيفية بدايته ، ثم وفاة الرسول وكيفية تلقي ووسلم 

صىل الكرام ليلك اخل  ، ثم عملية جتهياه   الصحابة

؛ من غسل وتكفني ودفن ، ومن  اهلل عليه وآله وسلم

صىل توىل ذلك ، ثم املراثي التي قيلت فيه ، وأثر وفاته 

 .عىل الصحابة ريض اهلل عنهم اهلل عليه وآله وسلم

صفحة ، ( 90)يقع الكتاب يف  : أوالد الرتسول( 34)

دراسيية ألولد رُسييولنا  صييىل اهلل عليييه وآلييه وهييو 

وسلم وتاريج ولدهتم وزاجهم ، ومصري أولدهيم  

تعرضت ألولد الاهراء الييين يعيدهم رسيولنا ثم 

أولده ، ثم تكلمت يسيرًيا  صىل اهلل عليه وآله وسلم

صيىل  عن ذرية احلسنني باعتبارهم ذريية رسيول اهلل

 .هلل عليه وآله وسلما

( 296)يقييع الكتيياب يف  :مشائننل الرتسننول ( 35)

دراسة لشاممل رُسولنا  صىل اهلل عليه وآله ، وهو صفحة

ه ووجهيه وشيعره وسلم؛ حيث تناولنا صفاته وخامتي

روات ياخلضيوشيبه ومشيته ، وما أكله مين اللحيوم و

، وثيابه وعاممته وخامته وصفة كالمه وضحكه والفواكه

إىل سيالحه ودروعيه وجلسياته ، ومداعبته  وتواضعه

 .وفرشه ونعاله وخفه، وعطره وإمامه ومراكيبه 
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يقع الكتاب يف  : اخللفاء الراشدون للرتسول (36)

خلفاء الراشدين للدراسة صفحة ، وهو ( 22)

، مع التعريف بمفهوم اخلالفة الراشدة اخلمسة

ومدهتا ، ومن حكم املسلمني فيها من الصحابة 

اهلل تعاىل عليهم أمجعني ، ودور اخللفاء يف  ضوانر

املحافهة عىل ديننا اإلسالمي ، والفتوحات التي 

وظهور ، حصلت يف عهدهم حتى وفاهتم مجيًعا 

 .دولة بني أمية وتغيري احلكم من خالفة إىل ملك

يقيع الكتياب يف  :العشرة املبشرون باجلننة (37)

رشة يلبقيييية العيييدراسييية صيييفحة ، وهيييو ( 29)

ن باجلنيية بعييد تناولنييا ألربعيية ميينهم يف يمبرشياليي

وقييد تناولنييا فيييه ( اخللفيياء الراشييدون للرسييول)

ترامجهم وفضاملهم ، مع ذكرنا لقصيص إسيالمهم 

ودورهم يف نرصة دين اهلل واجلهاد يف سبيل اهلل حتى 

 .وفاهتم رضوان اهلل تعاىل عليهم

بيب عبداهلل بن حسنني بنن طناهر احلعهود  (38)
( 200)قيييع الكتييياب يف ي: و رياتنننهإىل زوجاتنننه 

عبارة عن عهيود وتوجيهيات رامعية ، وهو  اتصفح

من إمام عرصه احلبيب عبداهلل بن حسني بن طاهر إىل 

زوجاته وذريته ، وهي وصيايا ل تسيتغني عنهيا كيل 

 .زوجة وأم وبنت ، وقد ترمجت للمؤلف ترمجة واسعة
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يقيع  :اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران (39)

ترمجة علمية لعلم من صفحة ، وهو ( 210)الكتاب يف 

أعالم السادة بنيي عليوي بحرضيموت ، كيام تعيرض 

الكتيياب لرتمجيية شيييوخه وتالمييييه وذريتييه وأميياكن 

ومين تيوىل ، يته املشهورة وتواجدهم ، ثم عرج عىل زا

التدريس فيها مين ذريتيه املباركية ، ثيم ذكير مؤلفاتيه 

 .وجودها املخطوطة والتعريف هبا وبأماكن

منننن الشننعر  واملدرتسننني واخلطبنناء زاد النندعاة( 41)
صفحة ، وهو اختيار ( 110)يقع الكتاب يف :  العربي

لكي يستعني ؛ قيل من الشعر العر  يف أبوابه  األجود م

بييه الييدعاة يف دعييوهتم ، واملدرسييون يف تدريسييهم ، 

لفحيول  اواخلطباء يف خطبهم ، وقد مجعت فييه أشيعارً 

 .اهليني ومن بعدهمالشعراء اجل

 : صحابة دعا هلم الرتسول( 22)

وفيه تعريف بالصحابة رضوان اهلل ، الكتاب قيد الطباعة  

تعاىل عليهم اليين فازوا بدعوات رسول اهلل صىل اهلل عليه 

صىل اهلل عليه وآله وسلم ، وليس كل من دعا هلم الرسول 

ك أذكرهم بل أذكر فيه فقط من ظهرت آثار تلوآله وسلم 

  .للصحابة يف حياهتم نبويةالدعوة ال
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